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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      Γοφρνεσ: 14.01.2021 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ                                                Αρ. Πρωτ.: 584 
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ  
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 
  
Πλθροφορίεσ: Σαςιοφδθ Καλλιρόθ 
ΣΗΛ :2813404614 
e-mail :k.tasioudi@hersonisos.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΝΟ (31) ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 

ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΑΙ ΕΚΣΑΚΣΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ 

ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ 

ΑΝΑΓΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΤ ΣΗ ΔΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ COVID-19. 

Ο ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 

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

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

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 175 του Ν. 4764/2020  «Ρυκμίςεισ για τθν προςταςία 
τθσ δθμόςιασ υγείασ από τισ ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19, 
τθν ενίςχυςθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, τθν επιτάχυνςθ τθσ απονομισ των 
ςυντάξεων, τθ ρφκμιςθ οφειλϊν προσ τουσ Oργανιςμοφσ Tοπικισ 
Aυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 256  Σεφχοσ Αϋ 
/23.12.2020) 

3. Σο υπ’ αρικμ. πρωτ. 91546/24-12-2020 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν με 
κζμα «Θζματα προςωπικοφ ΟΣΑ που ρυκμίηονται με τισ διατάξεισ του 
Ν.4764/2020», Σισ 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 ΠΤ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Αϋ). 

4. Σισ 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 ΑΕΠ.  

5. Σθν υπ’ αρικμ.  11/2021 (ΑΔΑ  ΨΑΛΜΩΗΜ-5Η5  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ του Διμου Χερςονιςου περί πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ 
ΙΔΟΧ ςτο πλαίςιο λιψθσ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ.  

 
Α ν α κ ο ι ν ϊ ν ε ι 

 
Σην πρόςληψη, με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, 
πλήρουσ απαςχόληςησ, ςυνολικά τριάντα ενόσ (31) ατόμων, για την αντιμετϊπιςη 
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εκτάκτων και κατεπειγουςϊν αναγκϊν και ςυγκεκριμζνα για την αντιμετϊπιςη 
των ςυνεπειϊν τησ πανδημίασ του κορωνοϊοφ COVID-19  και τησ ανάγκησ 
περιοριςμοφ τησ διάδοςήσ του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 175 του Ν. 
4764/2020  (ΦΕΚ 256  Σεφχοσ Αϋ /23.12.2020),  του εξισ κατά αρικμό ατόμων, 
ειδικότθτα, με τα αντίςτοιχα ειδικά τυπικά προςόντα και χρονικι περίοδο (από την 
υπογραφή τησ ςφμβαςησ και ζωσ την 5η Ιουλίου 2021) ωσ κάτωκι: 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΘΕΗ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

101 ΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΩΝ/ 
ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ 
ΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

10 Από την υπογραφή τησ 
ςφμβαςησ και ζωσ την 5η 
Ιουλίου 2021 

102 ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 

7 Από την υπογραφή τησ 
ςφμβαςησ και ζωσ την 5η 
Ιουλίου 2021 

103 ΤΕ16 ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

2 Από την υπογραφή τησ 
ςφμβαςησ και ζωσ την 5η 
Ιουλίου 2021 

104 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ  6 Από την υπογραφή τησ 
ςφμβαςησ και ζωσ την 5η 
Ιουλίου 2021 

105 ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ) 

1 Από την υπογραφή τησ 
ςφμβαςησ και ζωσ την 5η 
Ιουλίου 2021 

106 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ 

1 Από την υπογραφή τησ 
ςφμβαςησ και ζωσ την 5η 
Ιουλίου 2021 

107 ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 4 Από την υπογραφή τησ 
ςφμβαςησ και ζωσ την 5η 
Ιουλίου 2021 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ) 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν 
πρόςθετα) προςόντα 

ΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΩΝ/ 
ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 
 

ΚΩΔ. ΘΕΗ 101 

 
Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα (άρκρο 5 παρ. 2 
του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τεφχ.Α/08.10.1997) 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 

 
ΚΩΔ. ΘΕΗ 102 

 
Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα (άρκρο 5 παρ. 2 
του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τεφχ.Α/08.10.1997) 
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ΤΕ16 ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 
ΚΩΔ. ΘΕΗ 103 

 
Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα (άρκρο 5 παρ. 2 
του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τεφχ.Α/08.10.1997) 

 
 

ΔΕ1  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 
 
 
 

ΚΩΔ. ΘΕΗ 104 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
α) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ 
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τθσ αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ 
ειδικότθτασ  
β) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ 
κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν 
διαδικτφου. 

ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 (ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ) 
 
 
 
 

ΚΩΔ. ΘΕΗ 105  

(Περιλαμβάνονται όλεσ οι ειδικότθτεσ τθσ χολισ 
Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν, κακϊσ και οι ειδικότθτεσ (α) 
Σεχνολογίασ Περιβάλλοντοσ, (β) Σεχνολογίασ Ιατρικϊν 
υςτθμάτων και (γ) Ενεργειακισ και Περιβαλλοντικισ 
Σεχνολογίασ, τμθμάτων Προγραμμάτων πουδϊν 
Επιλογισ ΣΕΙ, εκτόσ από εκείνεσ, τα πτυχία των οποίων 
αποτελοφν προςόντα διοριςμοφ για τον Κλάδο ΣΕ 
Πλθροφορικισ) 
α) πτυχίο ή δίπλωμα ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι Κ.Α.Σ.Ε.Ε. ι 
ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. 
β) Γνϊςη Χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: (i) 
επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν φφλλων και 
(iii) υπθρεςιϊν 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
(ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ) 
 
 
 

ΚΩΔ. ΘΕΗ 106 

α) Πτυχίο ι δίπλωμα Μθχανικοφ ΑΕΙ οποιαςδιποτε 
ειδικότθτασ ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν 
Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο 
ειδικότθτασ πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν 
Επιλογισ (Π..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 

 
 
 

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
 

ΚΩΔ. ΘΕΗ 107 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματοσ 
ΑΕΙ ή Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ή ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ 
θμεδαπισ ή αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και 
 
β) Γνϊςη Χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: (i) 
επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν φφλλων και 
(iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β), 
των λοιπϊν ιδιοτιτων τουσ και τθσ εμπειρίασ τουσ οφείλουν να προςκομίςουν , τα 
κατωτζρω δικαιολογθτικά:  

1. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ ι του 
διαβατθρίου. 

2. Αντίγραφο των πτυχίων/τίτλων (τυπικά προςόντα) που απαιτεί κάκε 
ειδικότθτα, όπωσ αναφαίνονται ςτον πίνακα. 

3. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι 
παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ)  

4. Τπεφκυνθ Διλωςθ 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.  

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ  
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτηςη μόνο μζςω ηλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου και ςυγκεκριμζνα ςτο e-mail: proslipsis@hersonisos.gr. 

Πληροφορίεσ δίδονται και από το γραφείο προςωπικοφ αρμόδια υπάλληλοσ: 

Καλλιρόη  Σαςιοφδη,  κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ (τηλ.2813404614). 

Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηςή τουσ και τα δικαιολογητικά από 

15.01.2021 ζωσ και 19.01.2021. 

Κάκε υποψιφιοσ δικαιοφται να υποβάλει μία μόνο αίτηςη και για κζςεισ μίασ μόνο 
κατηγορίασ προςωπικοφ (ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ ή ΤΕ) ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ζωσ και 65 ετϊν. 

Οι υποψιφιοι όλων των ειδικοτιτων πρζπει να ζχουν τθν υγεία και τθν φυςικι 
καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που 
επιλζγουν. 

Oι άδειεσ άςκηςησ επαγγζλματοσ ή άλλεσ επαγγελματικζσ άδειεσ ή βεβαιϊςεισ ή 
πιςτοποιητικά πρζπει να είναι ςε ιςχφ τόςο κατά τον χρόνο υποβολήσ τησ 
αίτηςησ ςυμμετοχήσ και τησ λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ αυτήσ, όςο και 
κατά τον χρόνο πρόςληψησ.  
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ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  
Ανάρτθςθ ολόκλθρθσ τθσ Ανακοίνωςθσ να γίνει ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του 
Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ ςτθν ζδρα του Διμου ςτισ Γοφρνεσ, ςυνταςςομζνου κατά 
το άρκρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπωσ ιςχφει).  
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 
  
 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
 Η υπθρεςία μετά από Απόφαςθ Δθμάρχου προςλαμβάνει το προςωπικό με 
ςφμβαςθ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου διάρκειασ 05.07.2021, από τουσ 
υποψθφίουσ που ζχουν υποβάλλει αίτθςθ μζςα ςτο χρονικό όριο που ορίηει θ 
παροφςα Ανακοίνωςθ.  
Προςλθφκζντεσ που αποχωροφν πριν από τθν λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ 
αντικακίςτανται με άλλουσ υποψιφιουσ. 
ε κάκε περίπτωςθ οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται λόγω αντικατάςταςθσ 
αποχωροφντων υποψθφίων ,απαςχολοφνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ 
χρονικό διάςτθμα και μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ τθσ εγκεκριμζνθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου.  
Η παροφςα κα αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα Διαφγεια, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και 
ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ καταςτιματοσ ςτθν ζδρα του Διμου. 

                                                 
 
                                                           O ΔΗΜΑΡΧΟ  
                                                  
                                                          ΙΩΑΝΝΗ ΕΓΚΟ 

                  

 

 
 

http://www.hersonisos.gr/
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