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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου.
Το ΝΠΔΔ « ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ » ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου προς κάλυψη των
αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του ύστερα από την υπ αριθ 27/2020 του Δ.Σ
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν.2738/1999 και του άρθρου
6 παρ.5 του Ν.3146/2003 όπου προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών αναγκών ή πρόσκαιρων αναγκών
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2)
μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
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Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς
τα εξής δικαιολογητικά:
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
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 Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού.
 Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
ν.3584/2007
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σκύρου
και αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τριανταφύλλου
Θεοδώρα, (τηλ:2222-350328) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σκύρου καθώς επίσης και στο επίσημο site του
Δήμου από ( από 16.11.2020 έως και 18.11.2020)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ
ΜΑΡΙΑ Ζ ΞΑΝΘΟΥΛΗ

