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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
Ο Δήμαρχος Σπετσών
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του Ν.
2190/94 (ΦΕΚ 28/03-03-1994 τ. Α΄)
3. 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').
4. Το υπ’ αριθμ. 91546/24.12.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Θέματα προσωπικού
ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 212 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του Ν.
3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 τ. Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ.10/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών περί
πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών λόγω στα
πλαίσια περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα
(9) 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):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
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Έδρα
υπηρεσίας
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Δήμος Σπετσών
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Σπέτσες

303

Δήμος Σπετσών

Σπέτσες

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

05.07.2021

1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

05.07.2021

1

05.07.2021

3

Ειδικότητα

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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Δήμος Σπετσών
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Σπέτσες

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 05.07.2021

4

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

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

301

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
.Α.Τ.Ε.Ι ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Α.Τ.Ε.Ι ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Α.Τ.Ε.Ι ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Τ.Ε.Ι 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) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
γ) Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή άλλης ξένης γλώσσας
πέραν της ελληνικής).
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012)
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας .

302

303,304

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
απαιτείται είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε
ισχύ, είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού
αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή
υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την
Ανακοίνωση, ενώ σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση
μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν
λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και
ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
στην οποία, πρέπει να αναφέρονται:
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της
(έναρξη, λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από
την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη –λήξη) και να επιβεβαιώνεται
ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης
κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕ.
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει :
1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο
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1. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών που
θα τους ανατεθούν.
2. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του Ν. 3584/2007.
 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 όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα για τους κωδικό
θέσεων 301 και 302.
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης και του ΠΕΙ όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα
για τους κωδικό θέσης 302.
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του Ν. 3584/2007
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αφορά τους υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα)

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


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 Τρίτη 09.02.2021

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

