
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  
 

Ο Δήμαρχος Σπετσών 
 

Έχοντας υπόψη :    
1. Το άρθρο 24 παρ.2 της ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007) και της περ. ιε΄ της παρ. 
2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009).  

5. Το υπ΄αριθ. 45201/17-7-2020 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Σ. 

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 66/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών περί 
πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών . 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) 
ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Σπετσών, που εδρεύει 
στη στις Σπέτσες Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 
 
 
 
 
 

    

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ  
 
Ταχ. Δ/νση       : Σπέτσες 
Ταχ. Κώδικας    : 180 50  
Τηλέφωνο        : 2298320010 
e-mail: dimos.spetson@gmail.com 

 
 
 

 
                             Σπέτσες  10.08.2020 
 
                                     Α. Π.:      2199 
 
                                

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 Δήμος Σπετσών Σπέτσες 
 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
έως 4 
μήνες 

1 

102 Δήμος Σπετσών Σπέτσες ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
έως 4 
μήνες 

1 

ΑΔΑ: Ψ60ΣΩ18-ΟΩ6



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών αι  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής 
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών 
Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός 
Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις 
Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή. 

102 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 

 
Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά 

1. Αίτηση (με αναγραφή του κωδικού της θέσης) 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο 
από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας  

3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών  και άδειας άσκησης επαγγέλματος όπως περιγράφεται στον 
ανωτέρω πίνακα για τον κωδικό θέσης  101 

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 
μόνιμους  υπαλλήλους του Ν. 3584/2007 .  

 

Σημείωση: Την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητούν στην 
ιστοσελίδα του Δήμου (www.spetses.gov.gr). 
 
 Ανάρτηση της Ανακοίνωσης  
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Σπετσών στην 
ιστοσελίδα του δήμου (www.spetses.gov.gr) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
 Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν στα 
γραφεία του Δήμου Σπετσών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos.spetson@gmail.com , από την 
Τρίτη 10.08.2020 έως και τη Δευτέρα 17.08.2020, τις ώρες 09:00π.μ έως 15:00μ.μ.   
Πληροφορίες στο τηλ. 2298320022  

            
                                                                                                                                               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ 

http://www.spetses.gov.gr/
http://www.spetses.gov.gr/
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