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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.  24  ΤΗΣ ΑΠΟ  14.03.2020  Π.Ν.Π  (Φ.Ε.Κ
64/τ. Α΄/14.03.2020)

 
                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του  άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)

2. τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τεύχος Α΄)

3. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος Α΄) 

4. την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11.03.2020 
τεύχος Α΄)

5. το άρθρο 37 της από 20.03.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
68/20.03.2020 τεύχος Α΄) με το οποίο μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 24 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , προστίθεται 
εδάφιο ως εξής :”οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους 
χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 
του άρθρου 2016 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών Υπάλληλων (ν.
3584/2007, Α΄143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 
(Α΄234) καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π,δ 164/2004  (Α΄ 134).”

6. Το  με  αρ.  πρωτ.  12442/03.09.2020  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Αττικής  με  το  οποίο  μας  διαβιβάστηκε  η  με  αρ.  πρωτ.  45201/17.07.2020
διευκρινιστική  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  με  θέμα:  «Τετράμηνες
συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19», σύμφωνα με την οποία «Σας γνωρίζουμε
ότι  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου εικοστού τετάρτου της  από 14-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού  Περιεχομένου,  όπως  κυρώθηκε  με  τον  ν.  4682/2020  (ΦΕΚ Α/104)
«Κύρωση:  α)…  β)…  και  γ)  της  από  14.3.2020  Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα  μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α’ 64) και άλλες διατάξεις», εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται
με  απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας,  και  πάντως  για  χρονικό  διάστημα  που  δεν
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μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού
δυνάμει  της  παρ.1  του  άρθρου  206  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  &
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) και της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν.3812/09, μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες.

7. Ενόψει  των  ανωτέρω  και  επειδή  στην  υπηρεσία  μας  υποβάλλεται  πλήθος
ερωτημάτων  για  την  εφαρμογή  της  ανωτέρω  διάταξης,  διευκρινίζεται  ότι  οι
συμβάσεις  αυτές  μπορεί  να  συνάπτονται μέχρι  13-9-2020  και  για  χρονικό
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών».

8. Την υπ. αρ. 142/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΑΘ1Ω68-ΥΔΓ)
του Δήμου Αίγινας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

9. τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  που  δημοσιεύθηκε  στο  Φ.Ε.Κ.  518/28
Φεβρουαρίου 2014/τεύχος Β, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ. αρ. Πρωτ. 12628/08.09.2020 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

11. Τις  υπηρεσιακές  ανάγκες  για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών,  εποχικών  ή
πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και 
συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, με διάρκεια έως τεσσάρων (04) μηνών (Π.Ν.Π. άρθρο 24 του Φ.Ε.Κ 64/τ. 
Α΄/14.03.2020) και ειδικότερα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων 2

ΥΕ Εργατών  καθαριότητας 8

ΥΕ Εργατών οδοποιίας 2

ΥΕ Εργατών ύδρευσης 2

ΔΕ Διοικητικού 1

ΔΕ Πληροφορικής 1

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 1

ΔΕ Μηχανολογίας 1

ΣΥΝΟΛΟ 18

                                                                    

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΤΊΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

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

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

ΥΕ Εργάτες ύδρευσης Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο
5 παρ. 2 του Ν.2527/1997)
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ΔΕ Οδηγοί καθαριότητας • Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος 
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής  ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή ελλείψει
αυτού οποιοσδήποτε τίτλος 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου  Γ΄ ή C’ 
κατηγορίας 

ΔΕ Πληροφορικής • Πτυχίο Πληροφορικής 
• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων • Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος 
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής  ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή  
ελλείψει αυτού, υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης

• Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου  Γ΄ ή C’ 
κατηγορίας 

• Πιστοποιητικό επαγγελματικής 
ικανότητας (ΠΕΙ) 

• Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 

ΔΕ Διοικητικού • Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος 
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής  ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής 

• Καλή γνώση Η/Υ

ΔΕ Μηχανολογίας • Απολυτήριος Τίτλος  Επαγγελματικού 
Λυκείου με ειδικότητα Μηχανολογίας  

•  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 
1. Για την απόδειξη κατοχής ΠΕΙ απαιτείται είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της 

άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού “95” δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των
κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος 

2. Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν σχετική αίτηση- υπεύθυνη δήλωση με τα 
στοιχεία τους, τους μήνες της αποκτηθείσας εμπειρίας, που διαθέτουν σε ανάγκες 
πανδημίας σε ίδια θέση του οικείου φορέα και θα την υποβάλλουν στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου Αίγινας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Για όλους τους υποψηφίους 

1. Αίτηση 
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων 

δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 08/09/2020 έως 09/09/2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται,με  κάθε  πρόσφορο τρόπο,  στο  Πρωτόκολλο του  Δήμου  Αίγινας  στην
ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Αίγινας, Οινώνης 3, Αίγινα, ΤΚ 18010

Πληροφορίες κα Θ. Παπαδοπούλου (22973 20034).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και
στον ιστότοπο του Δήμου Αίγινας.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
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