
Σελίδα 1 από 4 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                             Γοφρνεσ: 12.10.2020 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ                                                                      Αρ. Πρωτ.:18502 
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ  
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 
  
Πλθροφορίεσ: Ταςιοφδθ Καλλιρόθ 
ΤΗΛ :2813404614 
ΦΑΞ:2813404608 
 e-mail :k.tasioudi@hersonisos.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΕΞΙ   (6) ΑΣΟΜΩΝ  

ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΧΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩ ΔΤΟ (2)  ΜΗΝΕ  
(ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 30.11.2020)   
Ο ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 

Ζχοντασ υπόψθ:  
1. Τισ διατάξεισ του ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», περί αρμοδιοτιτων Δθμάρχου, όπωσ 
ιςχφουν.  

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τεφχ.Α/28.6.2007) περί πρόςλθψθσ 
προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου για τθν αντιμετϊπιςθ 
κατεπειγουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν όπωσ ιςχφουν. Ειδικότερα, ςτθν παρ.3 
προβλζπεται ότι θ εν λόγω περίπτωςθ δεν υπάγεται ςτθ διαδικαςία ζγκριςθσ τθσ ΠΥΣ 33/2006 
(ΦΕΚ 280 Αϋ). 

3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τεφχ.Α/ 28.12.2009 όπου 
προβλζπεται ότι το προςωπικό που προςλαμβάνεται για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν 
εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν εξαιρείται από τισ διαδικαςίεσ του ΑΣΕΠ.  

4. Το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 
5. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 69 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεφχοσ Αϋ) 
6. Τθν υπ’ αρικ. 369/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Χερςονιςου περί 

πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ ΙΔΟΧ διάρκειασ  ζωσ δφο (2) μινεσ 
7. Τθν υπ’ αρικμ. 394/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί πρόςλθψθσ προςωπικοφ με 

ςφμβαςθ ΙΔΟΧ διάρκειασ  δφο (2) μθνϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 69 του Ν. 
4722/2020 

Α ν α κ ο ι ν ϊ ν ε ι 
Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςυνολικά ζξι (6) ατόμων  
χρονικισ διάρκειασ ζωσ δφο (2) μινεσ (και μζχρι 30.11.2020) για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν 
αναγκϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 69 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεφχοσ Αϋ), 
για τθν εκκακάριςθ δθλϊςεων διόρκωςθσ τετραγωνικϊν που αφοροφν ςτο Διμο Χερςονιςου, και 
ςυγκεκριμζνα του εξισ κατά αρικμό ατόμων, ειδικότθτα, με τα αντίςτοιχα ειδικά τυπικά προςόντα, ωσ 
κάτωκι:  
 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΤΜΒΑΗ ΙΔΟΧ 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 
ΕΝΑ (1) 

Ζωσ δφο (2) μινεσ 
και ςυγκεκριμζνα 

α) Πτυχίο ι δίπλωμα Μθχανικοφ 
ΑΕΙ οποιαςδιποτε ειδικότθτασ ι 
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από τθν  
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και  

μζχρι 30.11.2020 

δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι 
Προγραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά 
περιεχόμενο ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι 
Προγραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ 
αλλοδαπισ,  
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 
Μθχανικοφ αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ του τίτλου ςπουδϊν. 
 γ) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ ςτα 
αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ 
κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν 
φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν  

 
 
 
 

ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 
 
 
 

ΠΕΝΣΕ (5) 

 
 
 
 

Ζωσ δφο (2) μινεσ 
και ςυγκεκριμζνα 

από τθν  
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και  

μζχρι 30.11.2020 

 (Περιλαμβάνονται όλεσ οι 
ειδικότθτεσ τθσ Σχολισ 
Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν, κακϊσ 
και οι ειδικότθτεσ (α) Τεχνολογίασ 
Περιβάλλοντοσ, (β) Τεχνολογίασ 
Ιατρικϊν Συςτθμάτων και (γ) 
Ενεργειακισ και Περιβαλλοντικισ 
Τεχνολογίασ, 
τμθμάτων Προγραμμάτων 
Σπουδϊν Επιλογισ ΤΕΙ, εκτόσ από 
εκείνεσ, τα πτυχία των οποίων 
αποτελοφν προςόντα διοριςμοφ 
για τον Κλάδο ΤΕ Πλθροφορικισ) 
 α. πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ι ιςότιμων 
τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ. 
β) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ ςτα 
αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ 
κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν 
φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
1. Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν. 
2. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων 

τθσ κζςεωσ που επιλζγουν. 
3. Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (καταδίκθ, υποδικία, δικαςτικι 

ςυμπαράςταςθ κλπ.). 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τθν αίτθςι τουσ πρζπει να υποβάλουν τα εξισ δικαιολογθτικά: 
1. Φωτοαντίγραφα τίτλου ςπουδϊν. 
2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ όπου απαιτείται 
3. Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ Χειριςμοφ Η/Υ ςφμφωνα με το Παράρτθμα που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα 

ανακοίνωςθ και είναι αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 
4. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου. 
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5. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από 
τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ)  

6. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986  ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι πλθροφν τα απαιτοφμενα γενικά 
προςόντα, όπωσ προβλζπονται για τουσ υπαλλιλουσ του πρϊτου μζρουσ του Ν. 3584/2007 και ότι 
διακζτουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει για να εκτελζςουν τα 
κακικοντα των κζςεων που επιλζγουν, όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα ανακοίνωςθ.  

 

 θμείωςθ 
Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι, απαιτείται 
 Για τίτλουσ Πανεπιςτθμιακισ και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ:   

Πράξθ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ι.Σ.Ε. αντίςτοιχα, για τθν ιςοτιμία, αντιςτοιχία του 
τίτλου και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν 
τίτλων ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων 
Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) περί ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ κακϊσ και 
αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτϊν με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων. Σε 
περίπτωςθ που από τθν πράξθ ι το πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει το γνωςτικό 
αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χοριγθςε τον τίτλο, θ οποία να 
κακορίηει το γνωςτικό αντικείμενο, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι τθσ. 

Στθν περίπτωςθ που από τθν ανακοίνωςθ ηθτοφνται όλα τα πτυχία Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ 
(ΠΕ) ι Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ) που εκδίδει το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ θμεδαπισ, απαιτείται 
Πράξθ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ι.Σ.Ε. αντίςτοιχα, για τθν ιςοτιμία του τίτλου και τθν 
αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων ι 
πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν 
και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) περί ιςοτιμίασ κακϊσ και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ 
αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων. 

Ειδικά για τα πτυχία τθσ Κφπρου: Για τα πτυχία που αποκτικθκαν πριν από τθν πλιρθ ζνταξθ τθσ 
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (1-5-2004) και αναφζρονται ςτο Π.Δ. 299/1977 δεν 
απαιτείται αντιςτοιχία. Για τα πτυχία τα οποία ζχουν χρόνο κτιςθσ μετά τθν ζνταξι τθσ ςτθν Ε.Ε. 
απαιτείται ιςοτιμία και αντιςτοιχία. 

Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ για τθν ιςοτιμία και τθν 
αντιςτοιχία του τίτλου, όςοι υποψιφιοι υποβάλλουν αποφάςεισ αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν 
προςόντων ι επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ τίτλων τυπικισ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ 
χορθγικθκαν από: 

i) Το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων (.Α.Ε.Π.) του άρκρου 55 του Π.Δ. 
38/2010 «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 2005, ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των 
επαγγελματικϊν προςόντων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ι 

ii) Το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων (.Α.Ε.Π.) του άρκρου 55 του Π.Δ. 
38/2010 για τθν αναγνϊριςθ τθσ επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ, βάςει τθσ παρ. 2, του αρ. 1 του 
Π.Δ. 38/2010, όπωσ ιςχφει κάκε φορά ι 

iii) το υμβοφλιο Επαγγελματικισ Αναγνϊριςθσ Σίτλων Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (.Ε.Α.Σ.Ε.Κ.) 
του άρκρου 14 του Π.Δ. 231/1998 «Δεφτερο γενικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ, το οποίο ςυμπλθρϊνει τθν οδθγία 89/48/ΕΟΚ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 92/51/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ τθσ Επιτροπισ των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων». 

iv) το Συμβοφλιο Αναγνωρίςεωσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
(.Α.Ε.Ι.Σ.Σ.Ε.), εφόςον ςτθν περίπτωςθ αυτι οι απαιτοφμενοι βάςει τθσ Ανακοίνωςθσ τίτλοι 
ςπουδϊν εμπίπτουν ςτα νομοκετικϊσ ρυκμιηόμενα επαγγζλματα, αρμοδιότθτασ του 
(.Α.Ε.Ι.Σ.Σ.Ε.), ςφμφωνα με τα άρκρα 10 παρ. 2 ζωσ 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000, *«Προςαρμογι 
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τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με ζνα γενικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ των διπλωμάτων τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ που πιςτοποιοφν επαγγελματικι εκπαίδευςθ ελάχιςτθσ διάρκειασ τριϊν ετϊν, 
ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων». 

 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

Η παροφςα κα αναρτθκεί ολόκλθρθ ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ ςτθν ζδρα του 
Διμου ςτισ Γοφρνεσ και  ςτθν ιςτοςελίδα του διμου.  
Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν το ζντυπο τθσ αίτθςθσ ςτο γραφείο προςωπικοφ του Διμου 
Χερςονιςου ι ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου ςτθ διεφκυνςθ www.hersonisos.gr 
 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλλουν αίτθςθ ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Διμου Χερςονιςου που 
εδρεφει ςτισ Γοφρνεσ, εντόσ τθσ πρϊθν Αμερικανικισ Βάςθσ Γουρνϊν, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο 
εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ 
από δθμόςια αρχι. 
Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλλουν τθν αίτθςι τουσ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά από τθν θμζρα τθσ 
ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ, ιτοι από 12.10.2020 μζχρι και 14.10.2020, κατά τισ ϊρεσ από 07:00 ζωσ 
15:00.   
 Πλθροφορίεσ.: κ. Σπανάκθ Ζλμα τθλ. 2813404663  & κ. Ταςιοφδθ Καλλιρόθ τθλ. 2813404614 

 
      
Ο  Διμαρχοσ  
 
ζγκοσ Ιωάννθσ 

http://www.hersonisos.gr/

