
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Αριθ. Πρωτ.: 6783

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
   χρόνου τρίμηνης διάρκειας

Ο  Δήμος  Μεγαλόπολης ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  179/2018  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε με το υπ΄αριθμ πρωτ. 103913/29-05-2018 απόφαση του
συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδας  και  Ιονίου
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών (01-07-2018 έως 30-09-2018), συνολικού αριθμού έξι (6)
ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις  εξής κατά αριθμό ατόμων,
ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Δασοφυλάκων 6 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του

Ν.2527/1997)

Τρείς (3)
μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι  ενδιαφερόμενοι  μαζί  με  την  αίτησή  τους  πρέπει  να  υποβάλουν  υποχρεωτικώς  τα  εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 
4.  Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  τους  τελευταίους  12  μήνες  δεν  έχουν  εργαστεί  σε  φορείς  του
Δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα
πρόσληψης με τρίμηνη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 2190/1994.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  αίτηση  στα  γραφεία  του  Δήμου  Μεγαλόπολης
(Δ/νση: Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10, τηλ: 2791360215,261) και αρμόδιος για την
παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τζούβελη Θεώνη  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία
πέντε (5) εργάσιμων ημερών (από 07/06/2018 έως 13/06/2018) από την επομένη της
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου. 

                Ο Δήμαρχος 

Διονύσιος Παπαδόπουλος

ΑΔΑ: Ω39ΓΩΛ8-ΙΚΕ


	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

	Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης (Δ/νση: Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10, τηλ: 2791360215,261) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τζούβελη Θεώνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
	Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών (από 07/06/2018 έως 13/06/2018) από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.


		2018-06-06T11:37:17+0300
	Athens




