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ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ – ΝΠΓΓ
ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΡΙΧΝ ( 3 ) ΑΣΟΜΧΝ
ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ ΑΡ. 206 ΣΟΤ Ν.
3584/07 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΩΝ, ΔΠΟΥΙΚΩΝ Η΄ ΠΡΟΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΤ ΣΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ COVID-19
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ κε αξηζ. 33/2020 ( ΑΓΑ: Ω0Λ5ΟΡΜΞ-ΡΤΛ ) Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ, ζα πξνβεί ζηελ άκεζε πξόζιεςε
πξνζσπηθνύ ηξηώλ ( 3 ) αηόκσλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 206 ηνπ Ν. 3584/2007 θαη ηηο από 11/3/2020 (ΦΔΚ 55Α/11-3-2020) θαη 14/3/2020
(ΦΔΚ 64Α/14-3-2020) Πξάμεηο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ,
επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα αληηκεηώπηζε ηεο αλάγθεο
πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έτοσλ ηελ σγεία θαη ηε θσζηθή θαηαιιειόηεηα ποσ ηοσς επηηρέπεη ηελ
εθηέιεζε ηφλ θαζεθόληφλ ηες ζέζεφς ποσ επηιέγοσλ.
2. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ.
3. ην πξνζσπηθό ηεο παξνύζαο δελ εθαρκόδεηαη ε Άδεηα εηδηθού ζθοπού (ΠΝΠ- ΦΔΚ 68/Σεύτος
A’/20.03.2020)
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΔΠΟΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Κφδηθός
ζέζες
100

Έδρα Τπερεζίας

Δηδηθόηεηα

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ

ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Αρηζκός Αηόκφλ

Γηάρθεηα ύκβαζες

3

έσο 4 κήλεο

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κφδηθός ζέζες

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

100
ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ.2 Ν.2527/1997)

ΑΔΑ: ΨΨ6ΩΟΡΜΞ-Τ7Σ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ΑΙΣΗΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ππνβάιινληαο
επηπιένλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζησλοκηθής ηοσς ηασηόηεηας.
2. Πηζηοποηεηηθό οηθογελεηαθής θαη/ζες ή πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο γηα ηνπο άγακνπο, πξόζθαηεο
έθδνζεο.
3. Τπεύζσλε δήιφζε (σκπερηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε) ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη: δελ έρνπλ
θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία),
απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία,
παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα
θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο.
4. Τπεύζσλε δήιφζε (σκπερηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε) ζηελ νπνία λα δειώλνπλ όηη: έρνπλ ηελ πγεία
θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο πνπ
αηηνύληαη.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο αλάξηεζήο ηεο ζην
ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ, κέζα
ζε πξνζεζκία κίαο (01) εκέξαο, ήηοη 11-09-2020.
Καηόπιν Δπιβολήρ ηος μέηπος ηος πποζωπινού πεπιοπιζμού ηηρ κςκλοθοπίαρ ηων πολιηών ππορ
ανηιμεηώπιζη ηος κινδύνος διάδοζηρ ηος κοπωνοϊού COVID-19, (ΦΔΚ Β’ 986), οη ελδηαθερόκελοη
θαιούληαη λα ζσκπιερώζοσλ αίηεζε θαη λα ηελ σποβάιοσλ, είηε ζηελ ειεθηροληθή Γηεύζσλζε:
neroutsou.d@aspropyrgos.gr είηε, θαηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ζην 210-5577862, 210-5579470
ζηελ αξκόδηα ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ/Οηθνλνκηθώλ ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ, θ.
Νεξνύηζνπ Γήκεηξα, ζηε δηεύζπλζε: σηήξε Πέηξνπια θαη Δηξήλεο 2 Αζπξόππξγνο, ηελ Παξαζθεπή 11
επηεκβξίνπ 2020 θαη ώξα 08:00 π.κ. – 16:00 κ.κ.
Οη σπουήθηοη κπορούλ λα αλαδεηήζοσλ ηο έλησπο ηες αίηεζες ζηο portal ηοσ Πλεσκαηηθού Κέληροσ
ζηε δηεύζσλζε www.pkda.gr

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΓΗΜΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α. ΚΑΓΙΑ

Η αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ θαη
ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ, ζην portal ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ θαη ζην πξόγξακκα Γη@ύγεηα. (Γεν
πποβλέπεηαι δημοζίεςζη ηηρ ανακοίνωζηρ, ζύμθωνα με ηιρ ζσεηικέρ εγκςκλίοςρ ηος ΥΠΔΣ (Δγκ 33
ΥΠΔΣΓΓΑ οικ. 29825/7-7-2003, και Δγκ. 5 ηος ΥΠΔΣΓΓΑ οικ. 5345/4-2-2005), (Δλ. Σςν. Κλιμ. Τμ. 1
Ππάξη 86/2014).

