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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου  τετράμηνης  απασχόλησης. 

 

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας 
 
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 39 Ν.4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α’)όπου ορίζεται ότι έως 
τις 31.12.2020, οι δήµοι µπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών µονάδων και 
κατά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
(Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως 
την ανωτέρω ηµεροµηνία, ειδικά για τον σκοπό αυτόν. 

 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) 
ΥΕ καθαριστριών για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) 
μηνών,  όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες  
καθαριότητας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
έπειτα από την επαναλειτουργία τους με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) 
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Για τη  δαπάνη της μισθοδοσίας αν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα 

δεν επαρκεί, σύμφωνα με την 425/ 22-9-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ελευσίνας γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία 

εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά 

από την ανάθεση συνεδρίασή του.  
 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιες  πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση κλπ.). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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

δικαιολογητικά: 

1.Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2.Αντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους.  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 Δήμος Ελευσίνας 
 Ελευσίνα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Τέσσερις (4) 

μήνες 20 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής 
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3.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 

μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07  

4. Βεβαίωση ΟΑΕΔ χρόνου ανεργίας (όταν υπάρχει) 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενες  οφείλουν να υποβάλλουν την αίτησή τους υπογεγραμμένη και τα 

συνημμένα σε αυτήν έγγραφα από Δευτέρα 28-09-2020 έως και Τρίτη 29-09-2020  λόγω του 

κατεπείγοντος, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grpros@elefsina.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

            ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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