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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ, 30/03/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΡ. ΠΡΩΤ: 6096 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                     
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ         
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213.20.20.201-207   
FAX: 213.20.20.346                   
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3582/2010 όπως ισχύουν σχετικά µε τις αρµοδιότητες 

∆ηµάρχου. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει σύµφωνα µε τις 

οποίες: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου 
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό 
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών…Ο υπολογισµός του δωδεκάµηνου γίνεται σύµφωνα 
µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας 
σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης σε 
αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες… Η πρόσληψη του προσωπικού των 
ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 
(ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ ιε του Ν. 3812/2009 όπως ισχύουν σύµφωνα 
µε τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 οι 
συµβάσεις δίµηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες. 

4. Τις διατάξεις της µε αρ. 64/14-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που 
αφορά στα κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της 
διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 
εικοστού τέταρτου: Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης 
και διασποράς κορoνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν 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 ∆ηµοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), µπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) 
µήνες. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο σύναψη των συµβάσεων γίνεται µε απόφαση 
της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση 
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ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση 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. 

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έβδοµου της από 20/3/2020 
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020), σύµφωνα µε 
τις οποίες προβλέπεται ότι οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου που 
συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 
του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 ΠΝΠ, δεν υπόκεινται στους 
περιορισµούς των δώδεκα (12) µηνών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 
3812/2009 καθώς και στον περιορισµό των τριών (3) µηνών που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004. 

6. Την µε αρ. 58/2020 (Α∆Α: 6ΚΧ8ΩΞΕ-ΦΗΟ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής που αφορά στην πρόσληψη εβδοµήντα (70) ατόµων διαφόρων 
ειδικοτήτων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών για το χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών. 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  

 
Την άµεση πρόσληψη  εβδοµήντα (70) ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων µε σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών για 
την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη διάρκεια 
λήψης µέτρων αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, 
ως εξής: 

 
Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 
2 Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής 

Εργασίας ή Κοινωνικής 
∆ιοίκησης µε κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή 
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της 
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 
σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. ή 
α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος  
Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το 
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα  
πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή 

Τέσσερις 
(4) µήνες 
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Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Προγραµµάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 
σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας,  
και  
2.Βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος Κοινωνικού  
Λειτουργού ή Κοινωνικής 
Εργασίας. 
3 Άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
Κοινωνικής Εργασίας ή 
Βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος 
Κοινωνικής Εργασίας. 

2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών 
Επιστηµών 

1 Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνιολογίας 
ή Κοινωνικής Πολιτικής και 
Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνικής Πολιτικής ή 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
Ιστορίας µε κατεύθυνση 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνικής ∆ιοίκησης  ή  Ιστορίας 
- Αρχαιολογίας - Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνικής ∆ιοίκησης και 
Πολιτικής Επιστήµης - Κοινωνικής 
∆ιοίκησης ΑΕΙ ή το οµώνυµο 
πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) 
ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της 
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 
σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας  
 

Τέσσερις 
(4) µήνες 

3 ∆Ε Κλητήρων-Οδηγών 7 1.Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή 
απολυτήριος τίτλος σπουδών 
δευτεροβάθµιας η  µεταδευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής 
ή άλλος ισότιµος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας 
2.Άδεια οδήγησης Α’ ή Β’ 

Τέσσερις 
(4) µήνες 
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Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

κατηγορίας 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται 
δυνατή η πλήρωση των θέσεων 
από υποψηφίους της παραπάνω 
παραγράφου επιτρέπεται η 
πρόσληψη µε απολυτήριο τίτλο 
σπουδών υποχρεωτικής  εκπ/σης 
(απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου 
ή για υποψήφιους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.∆ 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 και 
αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον 
ενός (1) ετών µετά την απόκτηση 
της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 

4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 60 ∆εν απαιτούνται ειδικά προσόντα 
πρόσληψης (παρ. 2 άρθρο 5 του Ν. 
2527/1997) 

Τέσσερις 
(4) µήνες 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει 

την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
Να µην έχουν χρόνια ή υποκείµενα νοσήµατα, να µην ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες 
ευάλωτες στον ιό του κορονοϊού COVID-19. 

 
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2. Τίτλο σπουδών (εφόσον απαιτείται) 
3. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής 

Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού (εφόσον απαιτείται) 

4. Άδεια οδήγησης (εφόσον απαιτείται) 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα 

ανακοίνωση  
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν 
µετά των συνηµµένων δικαιολογητικών, µέσα σε προθεσµία πέντε εργάσιµων (5) 
ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας 
(www.palaiofaliro.gr), ως ακολούθως:  
1. Μέσω φαξ στο 2132020346 ή 
2. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο tmdioikitiko.dpf@palaiofaliro.gr ή 
3. Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου µας (Τερψιχόρης 51 και Αρτέµιδος ΤΚ 

17562) µετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε το Τµήµα ∆ιοικητικού στα 
τηλέφωνα 2132020202-207 προκειµένου να οριστεί ραντεβού για την παραλαβή. 

 
Επισηµαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται η άδεια ειδικού σκοπού 
του άρθρου 5 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.3.2020) που αφορά σε υπαλλήλους που 
έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς και σχολικές 
µονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών 
αποφάσεων. 
 
                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
      ΙΩΑΝΝΗΣ  ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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