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ΣΟΧ 6/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ(1)ΑΤΟΜΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚAΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ Ή ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.

2.

3.
4.

Την παράγραφο 1 περίπτωση δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α).
Το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.
4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ
102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018.
Το γεγονός ότι η πρόσληψη του προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της
ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει, (άρθρο 206 παρ 3 του Ν. 3584/07) .
Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 20/3/2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020), σύμφωνα με τις οποίες
προβλέπεται ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από
14.3.2020 ΠΝΠ, δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών .
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5.

Τις ισχύουσες ΚΥΑ και Εγκυκλίους περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο διασποράς του Κορωνοϊού Covid19.
6. Το άρθρο 26 του μεταβατικού ΟΕΥ του Δήμου Αργοστολίου, (ΦΕΚ με αρ. 3257/Β) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21322/09-11-2021 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αργοστολίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης
μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
8. Την υπ’ αριθμ. 410/2021 (ΑΔΑ:ΩΣΞ846ΜΓΤΤ-ΗΕΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Αργοστολίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη (1) ενός ατόμου ΥΕ
Οικογενειακών Βοηθών.
9. Τις διατάξεις τις διατάξεις της παραγράφου 1.ιγ του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021, (ΦΕΚ
130/Α’/23.07.2021), «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» .
10. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας
που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά
προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη
φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις
απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, σε συνάρτηση και με το
γεγονός ότι έχει καθυστερήσει η έκδοση των αποτελεσμάτων της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2020 και η
θέση ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών δεν έχει καλυφθεί.

Ανακοινώνει
Την άμεση πρόσληψη Ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για
την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Αργοστολίου του Ν.
Κεφαλληνίας, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, και αριθμό ατόμων ως κάτωθι:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Ειδικότητα
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

100

Δήμος
Αργοστολίου

(για την εύρυθμη λειτουργία του
Προγράμματος Βοήθεια στο
Σπίτι)

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Από την υπογραφή της Σύμβασης
και για χρονικό διάστημα Δύο (2)
μηνών

1

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 40 του Ν.
4765/2021).
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1). Να είναι Έλληνας Πολίτης ή Πολίτης χώρας κράτους μέλους-μέλους της Ε.Ε.
2). Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
3). Το προσωπικό που προσλαμβάνεται οφείλει να διαθέτει τα απαιτούμενα σύμφωνα με το
άρθρο 206 του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ130/23.07.2021τεύχος Α').
Όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του αναφερόμενου άρθρου , απαιτείται η επίδειξη Ψηφιακού
Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ)
2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του
άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄87), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού
προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄256), ή βεβαίωσης
θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ΄ αρ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298)
κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή
βεβαίωσης τρίτης χώρας.
Χωρίς την ως άνω κατά περίπτωση βεβαίωση ή πιστοποιητικό δεν είναι δυνατή η πρόσληψη και η
κατάρτιση της σχετικής σύμβασης.
4).Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
5). Να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Β.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Για όλους τους υποψηφίους)
 Αίτηση (επισυνάπτεται)
 Ευκρινές αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης , μπορεί να αντληθεί από την ψηφιακή πλατφόρμα:
https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

Γ . ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αργοστολίου
http://www.argostoli.gov.gr , στο πρόγραμμα Διαύγεια και στους Πίνακες Ανακοινώσεων των
Δημοτικών Καταστημάτων.
Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης κατάστασης
λειτουργίας της υπηρεσίας μετά τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή διασποράς
του Κορωνοϊού , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και
απαραίτητα δικαιολογητικά , αποκλειστικά:
Με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση tad-kyriakatou@argostoli.gov.gr
με την παράκληση στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας να
αναγράφεται : «Αίτηση συμμετοχής στην ΣΟΧ 6/2021»
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Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσης ανακοίνωσης
στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων και στην ιστοσελίδα του Δήμου
και για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες έως και την 24η Νοεμβρίου 2021
[Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2671022933 (με εσωτερικό: 26 ), κα. Ε.Κυριακάτου.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος
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