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Ανακοίνωση για την πρόσληψη (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) Μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και
κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Ο Δήμος Αμαρίου
Λαμβάνοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοση του»(ΦΕΚ 64/τΑ/14-3-2020) περί δυνατότητας σύναψης συμβάσεων εργασίας
ορισμένου
χρόνου,
δυνάμει
της
παρ.
1
του
άρθρου
206
του
Κ.Κ.Δ.κ.Κ.
Υπαλλήλων(Ν3584/2007) και της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, οι οπίες
μπορεί να έχουν διάρκεια έως (4) μήνες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»(ΦΕΚ 68/τΑ/20-3-2020) όπου
προβλέπεται ότι οι συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
2, άρθρο 24 της 14η
/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τΑ/14-3-2020) δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς
των δώδεκα (12) μηνών όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κ.Κ.Δ. κ Κ.
Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 Ν.3812/2009, καθώς και
στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στη παρ.1 του άρθρου 5 του
π.δ. 164/2004(ΦΕΚ134/τ.Α/19-7-2004).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143/τ Α/28-6-2007) περί πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρών αναγκών όπως ισχύουν. Ειδικότερα την παρ. 3
προβλέπεται ότι η εν λόγω περίπτωση δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ
33/2006(ΦΕΚ 280 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του ν.3812/2009(ΦΕΚ 234/Τα/28-12-2009) όπου
προβλέπεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρών αναγκών εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 2190/94(ΦΕΚ 28/τ Α/1994) όπως τροποποιήθηκαν
και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 12α του άρθρου 20 του ν.2738/1999(ΦΕΚ180/τ
Α/9-9-1999) και τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ, 6 του ν. 3260/2004(ΦΕΚ151/τ.Α/6-8-2004)
Ειδικότερα προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για
αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας
προσωπικού ή κένωση θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4)
μήνες για το ίδιο άτομο, Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος
ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.
6. Τα με αρ. πρωτ. 1148/17-3-2020 και 1159/19-3-2020 Υπηρεσιακά Σημειώματα
αντίστοιχα του Αυτοτελούς γραφείου Τεχνικής Υπηρεσίας και του Αυτοτελούς γραφείου
Κοινωνικής προστασίας-Παιδείας και πολιτισμού περί πρόσληψης προσωπικού με τετράμηνες
συμβάσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την με αριθμ. Πρωτ. 1162/19-3-2020 Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
8. Την υπ΄αριθμ.48/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: Ψ498ΩΨΨ7ΘΟ)
9. Τον ΟΕΥ του Δήμου(ΦΕΚ2123/τ.Β/22-09-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα
(ΦΕΚ1237/τ.Β/11-04-2011,2617/τ.Β/16-10-2013,1389/Τβ/22-04-2019)
10. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/τ Α/7-6-2010) περί
προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
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Ανακοινώνει
Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και
συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 ως εξής:

Ειδικότητα

ΔΕ Νοσηλευτών

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ

Αριθμός
Ατόμων

1

3

Ειδικά Τυπικά Προσόντα
α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης
Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής
(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή
Βοηθών Νοσοκόμων
ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
(Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή
Νοσηλευτικής Χειρουργείου
ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής
Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές
Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός
Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός
Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή
Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις
ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής
Σχολής ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ,
αντίστοιχης ειδικότητας και β)
Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις
για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού
νοσηλευτή.

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997 (ΦΕΚ
206/τ.Α/8-10-1997)

Χρονική
Διάρκεια

(4) Μήνες

(4)Μήνες
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Γενικά Προσόντα Για Τους Υποψηφίους
1.
Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους –μέλους της Ε.Ε.
( Σύμφωνα με τα άρθρα 1,2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος(ν.δ.) 3832/1958(ΦΕΚ 128 Α΄)
δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί
προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται
προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο
τρόπο η ιδιότητα τους ως Έλληνες ως προς το γένος και την συνείδηση.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
Που επιλέγουν, να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για λοίμωξη COVID-19
σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030(ΦΕΚ 928/Τβ/18-3-2020) εγκύκλιο Καθώς και να
μην ανήκουν στις ομάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.787.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική
δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) να μην είναι υπόδικοι πο έχουν παραπεμθεί με τελεσίδικο βούλευμα η κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο
(άρθρο 43 του ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το
αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή.
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη η μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του
δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας
της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν
παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Προκειμένου για ειδικότητες Υ.Ε. βοηθητικού προσωπικού ή ανειδίκευτου προσωπικού,
εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που
τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.
5. Εντοπιότητα (προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, με τα ίδια προσόντα
πρόσληψης οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αμαρίου( παρ.28ν.4057/2012).
6. Εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή-Υπεύθυνη Δήλωση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
4. Υπεύθυνη δήλωση(συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού
που προβλέπονται στην παρούσα ανακοίνωση.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Η αμοιβή και η εργασία τους θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η δαπάνη
μισθοδοσίας τους θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του
Δήμου Αμαρίου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αμαρίου (Δ/νση: Αγία
Φωτεινή ΤΚ 74061, τηλ: 2833340218) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ.
Μανουσάκης Μιχαήλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για
συνεννόηση με την υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». Η παρούσα ανακοίνωση
θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρίου και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου
όπου θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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