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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
καθαριότητα σχολικών μονάδων
Ο Δήμαρχος Σπετσών
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 (Διατάξεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID –
19 από τους ΟΤΑ) του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/06-11-2020 τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 175 «Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» του N. 4764/20 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α').
3. Το υπ’ αριθμ. 91546/24.12.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Θέματα προσωπικού
ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 212 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του Ν.
3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 τ. Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του Ν.
2190/94 (ΦΕΚ 28/03-03-1994 τ. Α΄)
6. Την υπ’ αριθμ.6/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών περί πρόσληψης
προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών λόγω της σοβαρής απειλής
της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1)
ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Σπετσών για την
καθαριότητα σχολικών μονάδων, που εδρεύει στη στις Σπέτσες Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

201

Δήμος Σπετσών

Σπέτσες

Ειδικότητα

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

5 μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

2
01

Τίτλος σπουδών αι
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

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

ΑΔΑ: ΩΖΔΙΩ18-Α49
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του οικείου
Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με
συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία,
ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του τίτλου σπουδών.
 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της ειδικότητας που επιλέγουν.

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 τους κωδικούς θέσεων 101 και 102.
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του Ν. 3584/2007.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αφορά τους υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα)
6. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
7. Βεβαίωση εμπειρίας από τη σχολική μονάδα στην οποία έχει απασχοληθεί.

Σημείωση: Την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητούν στην
ιστοσελίδα του Δήμου (www.spetses.gov.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 τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν στα
γραφεία του Δήμου Σπετσών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos.spetson@gmail.com


Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα
γίνονται δεκτές.



Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει , από
την Δευτέρα 01.02.2021

Πληροφορίες στο τηλ. 2298320025
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ

