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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ διάρκειας ενός (1) μήνα για αντιμετώπιση εκτάκτων,
απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την καθαριότητα των Σχολικών
Μονάδων του Δήμου μας προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1.

Τις διατάξεις των

άρθρων 58 και 59 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).
2.

Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5757/01-09-2019 (Ορθή επανάληψη) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό
αντιδημάρχων και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

3.

Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64 Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του» περί δυνατότητας σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, δυνάμει της
παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(Ν3584/2007) και της παρ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (Α’ 234) η οποίες
μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες.

4.

Τις διατάξεις του άρθρο 37 της Π.Ν.Π. (68 Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» με το οποίο επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στο άρθρο 24 της από 14-3-2020
Π.Ν.Π.: α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ.2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το
προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12)
μηνών που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 206 του Κ.Δ.Κ.Υ. (ν.3584/2007, Α΄143) και
της περ.ιε της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α΄234), καθώς και τον χρονικό περιορισμό
των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ.1του άρθρου 5 που π.δ. 164/2004.
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5.

Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών &
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄87 ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 116 του
Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄ ).

6.

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2
περίπτωση ιε του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄234).

7.

Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) με την οποία συμπληρώθηκε
η παράγραφος 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41
παρ. 1α Ν. 4325/2015 σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ
33/2006 (Α' 280).

8.

Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3180/27-05-2020 Βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών «περί
ύπαρξης πιστώσεων

9.

Την

με αριθμό 75/2020 (ΑΔΑ: 6Μ1ΔΩ1Δ-ΤΑ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Σκοπέλου με Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) μήνα για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των Σχολικών
Μονάδων του Δήμου μας».
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκοπέλου (ΦΕΚ 2159/τ.Β΄/27-09- 2011),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4)
ατόμων για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών

αναγκών

του Δήμου

Σκοπέλου και συγκεκριμένα για την καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων προς αποφυγή της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αναλυτικά ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Δήμος Σκοπέλου
(Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού )

Σκόπελος

Ειδικότητα

ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας
Εσωτερικών Χώρων

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

1 Μήνας

4

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ειδικότητα

ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας
Εσωτερικών Χώρων

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

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/97).
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Σκοπέλου , τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά
προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
3. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών την αίτηση τους με
συνημμένα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν με την υπηρεσία
για να κλείσουν ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας: 2424350131 , αρμόδιος υπάλληλος : Γκίκα
Βασιλική ) και εφόσον εξαντλήσουν την δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των
δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopiko@skopelos.gov.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από 02-06-2020 επόμενη
ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στο Δημοτικό Κατάστημα Σκοπέλου,

στις

Κοινότητες Γλώσσας και Κλήματος, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας
www.skopelos.gov.gr έως και την 09-06-2020.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
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