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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη δυο (2) ατόμων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου σύμφωνα με της διατάξεις του Αρθ.206 του Ν 3584/07 

 

Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών  ύστερα από την υπ’ αριθ. 31/2020. απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (2) ατόμων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του αρθ.206 του Ν.3584/2007 και της Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ55Α/11-3-2020),(ΦΕΚ64Α14/3/2020), (ΦΕΚ 68/20-3-2020 Τ.Α) με σκοπό την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών  των υπηρεσιών του για τις 

εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική 

περίοδο: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

100 
ΔΗΜΟΣ  

ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΨΑΡΩΝ 

Ψαρά ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας 3 μήνες 2 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

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

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

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.         

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που 

συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου 

Ηρωικής Νήσου Ψαρών (άρθρο 9 παρ. 28 του Ν. 4057/2012). 
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ)  λαμβάνεται υπόψη η 

απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 

ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ [συμπληρώστε τα παρακάτω δέκα πεδία (α. έως και ι) 

εφόσον αποδεικνύετε κάποιο ή κάποια από τα αντίστοιχα κριτήρια, τα οποία μαζί με το κριτήριο του βαθμού 

του τίτλου σπουδών (βλ. Γ.β. ή/και Γ.γ.) και το κριτήριο της εμπειρίας (βλ. Ε.δ.) θα διαμορφώσουν τη 

συνολική σας βαθμολογία στον πίνακα κατάταξης· περαιτέρω επεξηγήσεις για τα βαθμολογούμενα κριτήρια 

(π.χ., με πόσες μονάδες βαθμολογείται καθένα από αυτά, ποιοι συνδυασμοί κριτηρίων δεν βαθμολογούνται 

αθροιστικά κ.ά.) περιέχονται στο Παράρτημα] 

            
α. Χρόνος ανεργίας 

  [αριθμ. μηνών] 
 

   

 στ. Ανήλικα τέκνα 

 [αριθμ. ανήλικων τέκνων του 

υποψηφίου]  

    

   

         
β. Πολύτεκνος 

 [αριθμ. τέκνων του πολύτεκνου 

υποψηφίου] 

 

   

 ζ. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας 

 [αριθμ. τέκνων του μονογονέα 

υποψηφίου] 

 

  

 

 

       Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον 

ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο 

μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση 

της πολυτεκνικής ιδιότητας 

   Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον 

ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο 

μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση 

της μονογονεϊκής ιδιότητας 

  

 

 

  

 

 

    
γ. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 

[αριθμ. αδελφών του υποψηφίου μαζί 

με τον ίδιο] 

 

  

 η. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας 

 [αριθμ. αδελφών του υποψηφίου 

μαζί με τον ίδιο] 

 

  

 

 

       Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον 

ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο 

μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση 

της πολυτεκνικής ιδιότητας 

   Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον 

ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο 

μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση 

της μονογονεϊκής ιδιότητας 

  

 

 

  

 

 

    

δ. Τρίτεκνος  

 

  θ. Ατομική αναπηρία 

 [ποσοστό αναπηρίας από 50% και 

άνω] 

 

  

 

  

       Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον 

ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο 

μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση 

της τριτεκνικής ιδιότητας 

  ι. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή 

συζύγου 

  [ποσοστό αναπηρίας από 50% και 

άνω] 

  

  
      ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 

   

        
  

 Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον 

ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα άλλο 

μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση 

της τριτεκνικής ιδιότητας 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

Αναφέρουμε ενδεικτικά:  

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους αγάμους 

,πρόσφατης έκδοσης   

3. Υπεύθυνη δήλωση ( Συμπεριλαμβάνετε στην αίτηση ) στην οποία θα αναφέρεται  ότι : 

Α.  Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή 

,υπεξαίρεση ( κοινή  ή στην υπηρεσία ) ,απάτη ,εκβίαση , πλαστογραφία ,απιστία 

δικηγόρου , δωροδοκία .καταπίεση , απιστία περί την υπηρεσία , παράβαση καθήκοντος 

, καθ΄ υπότροπη συκοφάντηση δυσφήμιση , καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά 

της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής . 

Β. Ως προσωπικό το οποίο προσλαβαίνεται με την αντιμετώπιση του κορωνοιού  με 

3μηνη απασχόληση εξαιρούμαι από την δυνατότητα λήψης αδείας ειδικού σκοπού του 

άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από την επομένη  ημέρα της τελευταίας  

ανάρτησης  της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 

Ηρωικής Νήσου Ψαρών και μέχρι την Παρασκευή 5/06/2020  . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να την υποβάλουν  στο πρωτόκολλο 

του  Δήμου κατόπιν  τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2274350117( κ. Γιαννέλλης ) είτε 

ταχυδρομικά  με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη Δ/νση: Δήμος Ηρωικής Νήσου 

Ψαρών  Ψαρά Τ.Κ 82104. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν του έντυπο της αίτησης στο Δήμο (κ. Γιαννέλλης ) ή 

από την ηλεκτρονική σελίδα http://www.dimospsaron.gr/ 
 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΗΣ 

 Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων  του 

δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών προς ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων , Θα συνετάχθη  σχετικό πρακτικό ανάρτησης  στο φορέα . 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

                                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ  
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