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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      Γοφρνεσ: 19.02.2021 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ                                                Αρ. Πρωτ.: 2842 
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ  
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 
  
Πλθροφορίεσ: Σαςιοφδθ Καλλιρόθ 
ΣΘΛ :2813404614 
e-mail :k.tasioudi@hersonisos.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΕΚΑΣΡΙΩΝ (13)  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. Σο με αρικμ.  πρωτ. 9755/08.02.2021 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν – το 

οποίο μασ διαβιβάςτθκε με το υπ’ αρικμ. πρωτ. 1323/12.02.2021 ζγγραφο τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ -  με κζμα «Πρόςλθψθ προςωπικοφ για τθν 

αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID 19 από τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ) με τισ διατάξεισ των άρκρων 74 ν. 4745/2020 και 175 ν. 

4764/2020», ςφμφωνα με το οποίο οι εν λόγω ςυμβάςεισ ζχουν εκ του νόμου 

διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ 8 μινεσ και ωσ εκ τοφτου, οι 

ςυμβάςεισ που κα ςυναφκοφν ζωσ 28.02.2021 δφνανται να εξαντλιςουν τθ 

μζγιςτθ διάρκεια των 8 μθνϊν.  

5. 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 
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αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν εξαιρείται από 
τισ διαδικαςίεσ του ΑΕΠ.  

6. Σθν υπ’ αρικμ.  48/2021 (ΑΔΑ ΨΙ94ΩΘΜ-ΞΨ)  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 

 
Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, 
πλιρουσ απαςχόλθςθσ, ςυνολικά δεκατριϊν (13) ατόμων, χρονικισ διάρκειασ 
οκτϊ (8) μθνϊν, για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων και κατεπειγουςϊν αναγκϊν και 
ςυγκεκριμζνα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του 
κορωνοϊοφ COVID-19  και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 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 ωσ κάτωκι: 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΘΕΗ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

101 ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ –ΤΝΟΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ 

9 Οκτϊ (8) μινεσ από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

102 ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ) 

3 Οκτϊ (8) μινεσ από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

103 ΣΕ 13 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑ  

1 Οκτϊ (8) μινεσ από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ) 

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

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ –ΤΝΟΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ  

 
ΚΩΔ. ΘΕΗ 101 

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

 
 

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 

(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ) 
 
 
 

ΚΩΔ. ΘΕΗ 102 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  
α) Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΕΚ ειδικοτιτων: 
(α) Σεχνικοφ Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι (β) Εκπαιδευτι 
Τποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων ι Πτυχίο Α' ι Β' κφκλου 
ςπουδϊν ΣΕΕ ειδικότθτασ Μθχανϊν και υςτθμάτων 
Αυτοκινιτου ι Απολυτιριοσ τίτλοσ Ενιαίου Πολυκλαδικοφ 
Λυκείου τμιματοσ Μθχανικϊν Αυτοκινιτων ι Σεχνικισ 
Επαγγελματικισ χολισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
ειδικότθτασ Μθχανϊν Αυτοκινιτου ι χολισ Μακθτείασ 
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ 

ΑΔΑ: 9ΒΞΘΩΗΜ-Α5Ζ



3 
 

Αυτοκινιτου ι ςυναφοφσ ειδικότθτασ, δθλαδι: - 
Θλεκτρολογικϊν υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι - 
Θλεκτρομθχανικϊν υςτθμάτων και Αυτοματιςμοφ 
Αυτοκινιτου ΣΕΕ ι -Θλεκτρικοφ υςτιματοσ Αυτοκινιτου 
ΣΕ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι - Θλεκτροτεχνίτθ 
Αυτοκινιτου χολισ Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του ν. 
1346/1983 ι - Θλεκτρολόγου Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι 
Σεχνικοφ Μθχανοτρονικισ ΙΕΚ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ 
ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.  
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ 
κατθγορίασ.  
γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) . 
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να 
είναι ςε ιςχφ και θ οποία εκδίδεται από τθ Διεφκυνςθ 
Ανάπτυξθσ υντιρθςθσ και Λειτουργίασ Εφαρμογϊν του 
Τπουργείου Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και 
Σουριςμοφ.  
ΠΡΟΟΝΣΑ Αϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Εφόςον οι κζςεισ δεν 
καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
α) Οποιοςδιποτε απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ 
τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ.  
β) Ιςχφουςεσ επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ Γϋ 
κατθγορίασ.  
γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να 
είναι ςε ιςχφ και θ οποία εκδίδεται από τθ Διεφκυνςθ 
Ανάπτυξθσ υντιρθςθσ και Λειτουργίασ Εφαρμογϊν του 
Τπουργείου Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και 
Σουριςμοφ.  
ΠΡΟΟΝΣΑ Βϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Εφόςον οι κζςεισ δεν 
καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
α) Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ 
(απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που 
ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο 
δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ 
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 
2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) 
ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ των αδειϊν οδιγθςθσ 
αυτοκινιτου.  
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γ' 
κατθγορίασ.  
γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ).  
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να 
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είναι ςε ιςχφ και θ οποία εκδίδεται από τθ Διεφκυνςθ 
Ανάπτυξθσ υντιρθςθσ και Λειτουργίασ Εφαρμογϊν του 
Τπουργείου Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και 
Σουριςμοφ.  
ΠΡΟΟΝΣΑ Γϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Εφόςον οι κζςεισ δεν 
καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
α) Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ 
(απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που 
ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο 
δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ 
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 
2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) 
μθνϊν, μετά τθν απόκτθςθ των αδειϊν οδιγθςθσ 
αυτοκινιτου. 
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γ' 
κατθγορίασ. 
γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να 
είναι ςε ιςχφ και θ οποία εκδίδεται από τθ Διεφκυνςθ 
Ανάπτυξθσ υντιρθςθσ και Λειτουργίασ Εφαρμογϊν του 
Τπουργείου Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και 
Σουριςμοφ. 

ΣΕ 13 ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑ  
 
 
 
 
 
 ΚΩΔ. ΘΕΗ 103 

Πτυχίο ι δίπλωμα Πτυχίο ι δίπλωμα Σεχνολόγων Γεωπόνων ι 
Διοίκθςθσ Γεωργικϊν Εκμεταλλεφςεων ι Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
και Διοίκθςθσ Αγροτικϊν Επιχειριςεων ι Γεωργικϊν Μθχανϊν 
και Αρδεφςεων ι Γεωργικισ Μθχανολογίασ και Τδάτινων 
Πόρων ι Μθχανολογίασ και Τδάτινων Πόρων ι Μθχανικισ 
Βιοςυςτθμάτων ι Ηωικισ Παραγωγισ ι Φυτικισ Παραγωγισ ι 
Ανκοκομίασ και Αρχιτεκτονικισ Σοπίου ι Αρχιτεκτονικισ 
Σοπίου ι Θερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ ι 
Βιολογικϊν Θερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ ι 
Εμπορίασ και Ποιοτικοφ Ελζγχου Αγροτικϊν Προϊόντων ι 
Βιολογικισ Γεωργίασ ι Σεχνολογίασ Βιολογικισ Γεωργίασ και 
Σροφίμων ι Οικολογίασ και Περιβάλλοντοσ ι Σεχνολογίασ 
Περιβάλλοντοσ και Οικολογίασ ι Σεχνολογίασ Ολοκλθρωμζνθσ 
Γεωργίασ ι Διαχείριςθσ Γεωργικϊν Οικοςυςτθμάτων ι 
Σεχνολογίασ Γεωργικϊν Προϊόντων ι Δαςοπονίασ ι 
Δαςοπονίασ και Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ ι 
Ιχκυοκομίασ-Αλιείασ ι Τδατοκαλλιεργειϊν και Αλιευτικισ 
Διαχείριςθσ ι Σεχνολογίασ Αλιείασ και Τδατοκαλλιεργειϊν ι 
Σεχνολογίασ Αλιείασ - Τδατοκαλλιεργειϊν ι Σεχνολόγων 
Περιβάλλοντοσ Σ.Ε. - Σεχνολογιϊν Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ Σ.Ε. 
TEI ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν 
Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι 
δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν ελίδα 9 από 16 
ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 
Κωδικόσ κζςθσ Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά 
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& τυχόν πρόςκετα) προςόντα Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι 
αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.  
β) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: (i) 
επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν φφλλων και 
(iii) υπθρεςιϊν 

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

 

  

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
Οι υποψιφιοι μαηί με τθν αίτθςι τουσ 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 του Διμου ςτο δθμοτολόγιο 
του οποίου είναι γραμμζνοι  

4. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 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.  

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 

 να πλθροφν τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ 
μόνιμουσ υπαλλιλουσ του πρϊτου μζρουσ του ν. 3584/2007 

 να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
(καταδίκθ, υποδικία, δικαςτικι ςυμπαράςταςθ) με τθν επιφφλαξθ τθσ 
επόμενθσ εξαίρεςθσ: 
Εξαίρεςθ: οι υποψιφιοι για κζςεισ βοθκθτικοφ ι ανειδίκευτου 
προςωπικοφ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν εκτίςει τθν ποινι ι τα μζτρα 
αςφαλείασ που τουσ ζχουν επιβλθκεί ζχουν αρκεί ι ζχουν απολυκεί υπό 
όρο (Ν. 2207/1994 άρκρο 5 παρ. 6).  

 

Oι άδειεσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι άλλεσ επαγγελματικζσ άδειεσ ι βεβαιϊςεισ ι 
πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι ςε ιςχφ τόςο κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ και τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αυτισ, όςο και 
κατά τον χρόνο πρόςλθψθσ.  
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5. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι δεν ζχουν κϊλυμα κατά το 
άρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, α) ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για 
κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), 
απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, 
απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ κακ’ υποτροπι, 
ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ 
γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, β) 
ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για 
κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το 
αδίκθμα παραγράφθκε, γ) ότι δεν ζχουν, λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά 
τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι, ότι δεν τελοφν υπό 
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ 

6. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνουν αν το αμζςωσ 
προθγοφμενο δωδεκάμθνο, υπολογιηόμενο με αφετθρία το τζλοσ τθσ 
απαςχόλθςθσ για τθν οποία ο υποψιφιοσ πρόκειται να προςλθφκεί και προσ τα 
πίςω (ςφμφωνα με το τζταρτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 21 του Ν. 
2190/1994, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1 του άρκρου 5 του 
Ν.2527/1997 και ςτθ ςυνζχεια από τθν παρ. 12α του άρκρου 20 του 
Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/9-9-1999 τεφχοσ Α’), ζχουν απαςχολθκεί ςε δθμόςια 
υπθρεςία ι νομικό πρόςωπο του άρκρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με τθν 
ιδιότθτα του εποχιακοφ υπαλλιλου ι για κάλυψθ περιοδικϊν ι πρόςκαιρων 
αναγκϊν, ι όχι. ε περίπτωςθ που ζχουν απαςχολθκεί, να δθλϊνουν τον φορζα 
ςτον οποίο απαςχολικθκαν και τθν ακριβι χρονικι διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ 
(ζναρξθ και λιξθ).  

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ  
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ μόνο μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου και ςυγκεκριμζνα ςτο e-mail: proslipsis@hersonisos.gr. 
 

Η αίτθςθ ςυμμετοχισ που κα υποβλθκεί θλεκτρονικά κα πρζπει απαραιτιτωσ να 
εμφανίηεται υπογεγραμμζνθ, με φυςικι υπογραφι. Ανυπόγραφεσ αιτιςεισ δεν 
κα γίνονται δεκτζσ. 
 
Πλθροφορίεσ δίδονται και από το γραφείο προςωπικοφ αρμόδια υπάλλθλοσ: 
Καλλιρόθ  Σαςιοφδθ,  κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ.2813404614). 
 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων: Οι αιτιςεισ υποβάλλονται από 20-2-2021, 
θμζρα άββατο ζωσ και τισ 24-2-2021 θμζρα Σετάρτθ.  
 
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). Επίςθσ, κα αναρτθκεί ςτο 
πρόγραμμα Διαφγεια και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Χερςονιςου 
www.hersonisos.gr. 
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 
 

mailto:proslipsis@hersonisos.gr
http://www.hersonisos.gr/
http://www.hersonisos.gr/
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 ΠΡΟΛΗΨΗ 
Θ υπθρεςία προςλαμβάνει το προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
οριςμζνου χρόνου διάρκειασ ζωσ 8 μθνϊν αμζςωσ μετά τθν κατάρτιςθ των πινάκων 
επιλογισ των υποψθφίων. Προςλθφκζντεσ οι οποίοι αποχωροφν πριν από τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςισ τουσ, αντικακίςτανται με άλλουσ από τουσ εγγεγραμμζνουσ και διακζςιμουσ 
ςτον πίνακα ςυμμετεχόντων τθσ οικείασ ειδικότθτασ.  
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.  

 
                                                           O ΔΗΜΑΡΧΟ  
                                                  
                                                          ΙΩΑΝΝΗ ΕΓΚΟ 
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