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ΠΥΡΓΟΣ 07/9/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24942

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η΄ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 206 ΤΟΥ Ν.3584/2007, ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ COVID – 19
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Ο Δήμαρχος ΠΥΡΓΟΥ
έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τεύχος Α΄).
Τις διατάξεις της περ. ιε΄ της παρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ
234/2009 τεύχος Α΄).
Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-20,
τεύχος Α΄).
Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 24, της από 14-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14-3-20, τεύχος Α΄).
Το άρθρο 37 της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
68/20-3-20, τεύχος Α΄), με το οποίο μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2, του
άρθρου 24, της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις
δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε’
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό
περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5
του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).
Το υπ΄αριθμ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 45201/17.07.2020 σύμφωνα με το οποίο
διευκρινίζεται ότι οι συμβάσεις αυτές μπορεί να συνάπτονται μέχρι 13-92020 και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Την υπ΄ αρίθμ. 320/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω1ΘΞΩ17-Ψ6Ο)
του Δήμου Πύργου περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας
που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, για τον περιορισμό της
διασποράς του κορωναϊού.
Την αριθμ. πρωτ. 133476/13.8.2020 Απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου,
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σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω υπ’ αριθ. 320/2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων.
10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Βρεφονηπιακών σταθμών της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας.
11. Τη αριθμ. 24932/7-9-2020 Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, προσωπικού τριών (3) ατόμων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, και λόγω κατεπειγουσών,
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του τμήματος Βρεφονηπιακών σταθμών της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και συγκεκριμένα για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωναϊού COVID-19, ως
ακολούθως:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΕ Καθαριότητας

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με το
άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
3

ΑΠΟ -ΕΩΣ

Από την
υπογραφή της
σύμβασης έως
(4) μήνες

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα
κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην
είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους
δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ανωτέρω θέσης.
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους (δίδεται από την υπηρεσία) πρέπει να
υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι
παλαιότερης τριών μηνών).
3. Αντίστοιχος τίτλος σπουδών όπως ορίζεται στην ανακοίνωση.
4. Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τυχόν προϋπηρεσία.
5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ το ΑΜΚΑ και ο Α.Μ.
ΙΚΑ του αιτούντος.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα
διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση), όπου
δηλώνεται ότι:
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1. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξα.
2. α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και
για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό
έχει παραγραφεί.
γ) Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις.
3. Προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού,
εξαιρούμαι από το κώλυμα της προηγούμενης παραγράφου, επειδή έχω εκτίσει
την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν
επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
email: zasimak@1489.syzefxis.gov.gr ή εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
αποστολή, στο Δημοτικό Κατάστημα (ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τ.Κ.
27 131, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πύργου, εντός προθεσμίας
τριών (3) εργασίμων ημερών και έως 10/9/2020 που αρχίζει από την επομένη
ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος (Πολύκεντρο) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Πληροφορίες αποκλειστικά στο τηλ. 26213-62611, Τμήμα Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας κα Ασημακοπούλου Ζωή.
Ο Δήμαρχος Πύργου

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος
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