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ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
Άγιος Στέφανος, 08-9-2020
Αρ.πρωτ.: 21366

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/28.12.2009) «Αναµόρφωση
συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και λοιπές διατάξεις», σύµφωνα µε τις οποίες
εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι συµβάσεις δίµηνης διάρκειας για
κατεπείγουσες ανάγκες.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994) όπως ισχύει.
5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου (ΦΕΚ 1546/τ.Β΄/27.6.2011) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το υπ΄αριθ.πρωτ. 21031/4-9-2020 αίτηµα του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Παιδείας για πρόσληψη προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. µειωµένης απασχόλησης για τον
καθαρισµό Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης λόγων εκτάκτων και κατεπειγόντων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
κατόπιν και του αριθ.πρωτ. 663/1-9-2020 εγγράφου αιτήµατος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου.
7. Την υπ΄αριθ. 366/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε θέµα: «Λήψη
απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου
τετράµηµηνης διάρκειας περιορισµένης απασχόλησης (τρείς ώρες ηµερησίως) έτους 2020 για την
αντιµετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του σχολικών µονάδων
Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19».
8. Την υπ΄αριθ.πρωτ. 21231/07-9-2020 Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Ανακοινώνει
ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ) ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤOΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
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ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
COVID-19 για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά
προσόντα:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
101

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

∆ήµος ∆ιονύσου

Άγιος Στέφανος

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

ΥΕ Καθαριστών/τριών
Σχολικών Χώρων

4 µήνες
(3 ώρες
ηµερησίως)

Αριθµός
ατόµων
6

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
101

∆εν απαιτούνται Ειδικά Τυπικά Προσόντα (παρ.2, άρθρο 5 του ν.2527/1997)

Ενδεχόµενη εµπειρία σε αντίστοιχες θέσεις καθώς και ανεργία θα συνεκτιµηθούν.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι να είναι ηλικίας από 20 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συµπαράσταση)
µε
την
επιφύλαξη
της
επόµενης
εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού
ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν
αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο4 παρ.6).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των Γενικών
Προσόντων πρόσληψης των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να
προσκοµίσουν:
1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου
επικυρωµένου δηµοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους
υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των δύο µηνών). (Μπορεί να γίνει
και αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από την υπηρεσία).
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής των
αιτήσεων όσο και κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού
καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου στον Άγιο Στέφανο στην οποία εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο Φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.9 του ν.2190/1994 όπως
ισχύει). Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.dionysos.gr).
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά απευθύνονται στη ∆/νση Ανθρώπινου
∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου ∆ιονύσου (τηλ
επικοινωνίας 2312030627-2132030615-2132030609-2132030647) και υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στην ακόλουθη διεύθυνση tm.prosopikou@dionysos.gr από την εποµένη της ανάρτησης στο χώρο
ανακοινώσεων του ∆ήµου, δηλαδή από 09-9-2020 έως 10-9-2020 και ώρα 13:00.
Η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται
υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ
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