
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

 
Ο Δήμαρχος Σπετσών 

 
Έχοντας υπόψη :    
1. Την από 11/03/2020 (ΦΕΚ 55 Α/11-03-2020)ΠΝΠ με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοΐού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του». 

2. Το άρθρο 24 παρ.2 της ΠΝΠ ΦΕΚ 64 Α/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020. 
4. 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.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 212 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).  

7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 129/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών περί 
πρόσληψης για τις προσωρινές υποστηρικτικές δομές κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης του 
Δήμου Σπετσών  

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός  
(1) ατόμου 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): 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών αι  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

    

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

 
 
 

 
                             Σπέτσες  17.12.2020 
 
                                        Α. Π.:   3786    
 
                                

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

301 Δήμος Σπετσών Σπέτσες 
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

4 μήνες  1 

ΑΔΑ: 9ΒΥ4Ω18-ΠΓΙ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών αι  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

301 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) ‘Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής 
Εργασίας (ΤΕ) ή 
Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή, ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού (ΤΕ) (ν.3919/ 2011 και 4038/2012). 
Πρόσθετα προσόντα  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους 

 
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. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.  

2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών  και άδειας άσκησης επαγγέλματος.  

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

4. Για την απόδειξη της εμπειρίας βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να 
προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην 
οποία να δηλώνεται ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης. 

Οι μισθωτοί του Δημόσιου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού 
φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να 
προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 

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

6. Υπεύθυνη Δήλωση για κώλυμα απασχόλησης. 

 

Σημείωση: Την αίτηση και τις υπεύθυνες δηλώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητούν 
στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.spetses.gr) προκειμένου να τα συμπληρώσουν και να τα 
καταθέσουν ηλεκτρονικά.  
 
 Ανάρτηση της Ανακοίνωσης  
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Σπετσών στην 
ιστοσελίδα του δήμου (www.spetses.gr) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
 Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, αποκλειστικά 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail: dimos.spetson@gmail.com , από Παρασκευή 18.12.2020 έως 
και τη Τρίτη 22.12.2020. 
Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τη διασπορά του κορωνοϊου COVID -19, σας γνωστοποιούμε ότι δε 
θα είναι δυνατή η προσέλευση των ενδιαφερομένων εντός του δημοτικού καταστήματος και τα όποια 
ερωτήματα αφορούν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση θα απαντώνται μόνο τηλεφωνικά (τηλ. 
επικοινωνίας: 2298320025)                                                                                                                                              

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ 

http://www.spetses.gr/
http://www.spetses.gr/
mailto:dimos.spetson@gmail.com
ΑΔΑ: 9ΒΥ4Ω18-ΠΓΙ
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