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διάρκειας οκτώ (8) µηνών
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 175 «Πρόσληψη για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)» του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ
256/23.12.2020 τεύχος Α'), σύµφωνα µε τις οποίες: «Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν.
4745/2020 (ΦΕΚ 214/06.11.2020 τεύχος Α’) αντικαθίσταται, από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της, ως εξής: «2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού στις
περιπτώσεις άµεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής
απειλής της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται µε
απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον
προϋπολογισµό πίστωση 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 την πρόσληψη συνεδρίασή του.
Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’
εξαίρεση του περιορισµού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του
προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισµών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄134),
αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της µετατροπής της σύµβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι
διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται αναλογικά και για τα νοµικά πρόσωπα
των ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήµων και περιφερειών, το οποίο προσλαµβάνεται µε βάση τις
ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιµάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό
στοιχεία ∆1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης.»
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο
63 του Ν. 4765/21 (ΦΕΚ 6/15.01.2021 τεύχος Α') παύει να ισχύει µετά την πάροδο
τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
σύµφωνα µε τις οποίες:
«1.Η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το
άρθρο 103 παράγραφος 2 του Συντάγµατος από τις δηµόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆. και τους
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και από όλα τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 14
παρ. 1 του παρόντος, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις εκτεταµένων ζηµιών από σεισµούς, πληµµύρες, παγετούς και
πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και φορείς ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άµεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή
κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας. Για την αντιµετώπιση
όµοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άµεσος κίνδυνος ζωής ή
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περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται µόνο εφόσον ο νοµός ή συγκεκριµένη περιοχή αυτού
κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Το µε αρ. 91546/24.12.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε τα οποίο:
«… Έτσι, καθίσταται δυνατή η εκ νέου πρόσληψη ατόµων που είχαν ήδη απασχοληθεί στους
φορείς για την αντιµετώπιση των ίδιων ή παρεµφερών αναγκών, καθότι τα άτοµα αυτά
διαθέτουν εµπειρία στο αντικείµενο και µπορούν να παρέχουν άµεσα, χωρίς να απαιτηθεί
περίοδος προσαρµογής, βέλτιστες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Απαγορεύεται ωστόσο η
µετατροπή των συµβάσεων αυτών σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου».
Το µε αρ. 9755/08.02.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε τα οποίο: «
…οι συµβάσεις που θα συναφθούν έως τις 28.2.2021, µπορούν να εξαντλήσουν τη µέγιστη
χρονική διάρκεια των οκτώ µηνών».
Την έλλειψη προσωπικού στο ∆ήµο µας λόγω των αδειών ειδικού σκοπού, αναρρωτικών
αδειών και αδειών σε άτοµα που ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες, απόρροια των
κατεπειγόντων µέτρων αντιµετώπισης του κορονοϊού.
Την µε αρ. 44/2021 (Α∆Α: Ψ5ΟΥΩΞΕ-ΩΨΑ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που
αφορά στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών για την αντιµετώπιση του COVID-19.
Την ανάγκη λήψης µέτρων λόγω της συνεχιζόµενης επιδηµιολογικής κατάστασης και
ειδικότερα της πρόσληψης προσωπικού:
α) για τη διασφάλιση της δηµοσιάς υγείας (διαρκής απολύµανση και καθαρισµός
κοινόχρηστων χώρων, κτιρίων και οδών, αποκοµιδή απορριµµάτων)
β) για την αδιάκοπη λειτουργία και υποστήριξη των δοµών κοινωνικής πρόνοιας και
κοινωνικής µέριµνας του ∆ήµου µας
γ) για τη συµβουλευτική υποστήριξη πολιτών για τα µέτρα προστασίας και µη διασποράς
του κορονοϊου και τον εµβολιασµό
δ) για την αποφυγή συγχρωτισµού και την πραγµατοποίηση ελέγχων εισόδου στους
δηµοτικούς χώρους
ε) για τη υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ∆ήµου µας, της εφαρµοζόµενης
τηλεργασίας και των τηλεδιασκέψεων των συλλογικών οργάνων και
στ) για την υποστήριξη των κλιµακίων ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία
∆1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την άµεση πρόσληψη πενήντα πέντε (55) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
εµφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του, ως εξής:

Α/Α

1.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος
δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως
ειδικότητας
και
β) γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i)
επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Α/Α

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος
σπουδών δευτεροβάθµιας η
µεταδευτερο-βάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος της
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
και
β) Άδεια οδήγησης Α’ ή Β’ κατηγορίας

2.

∆Ε ΚΛΗΤΗΡΩΝΟ∆ΗΓΩΝ
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3.

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΜΕ
Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ Γ'
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2

4.

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

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
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας
(π.δ. 51/2012)
και
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας
∆ευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος
τίτλος
υποχρεωτικής
εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους 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 τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της
παραπάνω
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής ή
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή ∆ιαχείρισης
Πληροφοριών ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και
Πληροφοριακών
Συστηµάτων
ή
Εφαρµογών
Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή
Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και
Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών
Συστηµάτων
ή

Α/Α

5.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

41

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
Τηλεπικοινωνιών
και
∆ικτύων
Η/Υ
ή
Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή
Επιχειρησιακής
Πληροφορικής
ή
Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστηµάτων Τ.Ε. ή ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων µε κατεύθυνση ∆ιοίκηση Πληροφοριακών
Συστηµάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. µε
κατεύθυνση
Μηχανικών
Τοπογραφίας
και
Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος
τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
∆εν απαιτούνται ειδικά προσόντα πρόσληψης (παρ. 2
άρθρο 5 του Ν. 2527/1997)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν µετά των
συνηµµένων δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr,
από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας (www.palaiofaliro.gr) ήτοι
από 24.02.2021 έως και 25.02.2021 και ώρα 15.00.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας
2. Τίτλο σπουδών όπου απαιτείται
3. Άδεια οδήγησης όπου απαιτείται
4. Αποδεικτικό γνώσης χειρισµού Η/Υόπου απαιτείται

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

