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                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Δάφνη, 02 - 09 - 2020 
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,                 Αρ. πρωτ.: 10213 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ                                  
Διεύθυνση: Έλλης 16 & Κανάρη                                             
T.K.: 17235, Δάφνη 
Πληροφορίες : Δ. Δημητράντζος  
Email : dimitrantzos@dafni-ymittos.gov.gr        
Τηλ.: 213 2037870        
Fax : 213 2037834     
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣYΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ  
ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 
O Δήμαρχος Δάφνης - Υμηττού 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-06-2010)». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206  παρ. 1 του  Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/ τ.  Α΄/28-07-2007)« 
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περ: Προσωπικό 
για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 
3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να εξαιρείται 
των διαδικασιών του Ν.2190/1994. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24  παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 64/ τ.Α΄/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας 
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης ». 

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου η οποία 
δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ 68/ τ.Α΄/20-03-2020  «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

6. Το αριθμ.πρωτ.:45201/17-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
«Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την 
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού  COVID-19» 

7. Την υπ΄αριθμ. 112/28-8-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασίζεται η πρόσληψη με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  διάρκειας 
έως τεσσάρων (4) μηνών συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων, για την αντιμετώπιση 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 
 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων 
(4) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι δύο  (22) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών - 
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πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του  κορωνοϊού COVID-19, του Δήμου 
Δάφνης-Υμηττού, που εδρεύει στην Δάφνη και συγκεκριμένα , κατά ειδικότητα, διάρκεια 
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ΄& 
Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ         (4) ΜΗΝΕΣ 2 

2 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ως 

συνοδοί 
απορριμματοφόρου και  

στον οδοκαθαρισμό) 

         (4) ΜΗΝΕΣ 16 

3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          (4) ΜΗΝΕΣ 2 

4 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

(4) ΜΗΝΕΣ 2 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ΄& 
Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής και ελλείψει αυτού απολυτήριος τίτλος 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) 
τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου.  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή C και Δ΄ ή D κατηγοριών (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι 
σε ισχύ. 

2 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ( ως 

συνοδοί 
απορριμματοφόρου και 

στον οδοκαθαρισμό) 

 
 
Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα πρόσληψης (παρ. 2 
άρθρο 5 του Ν. 2527/1997) 

3 

 
 
 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή  πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  και β)  
γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
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διαδικτύου. 
 

4 

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ  ΘΕΣΕΩΝ  
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης. 
 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα 
πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της 
θέσης για την οποία προσλαμβάνονται. 

3. Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες 
στον ιό του κορωνοϊού  COVID-19. 

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία,  
δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 
Εξαίρεση: Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και 
προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το 
κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή τους ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που 
τους  έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994). 
 

 
AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 Oι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής     
δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπως αυτή την αναζητήσετε στο επίσημο site του Δήμου μας: 
www.dafni-ymittos.gov.gr.  

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (εφόσον απαιτείται). 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από τον 
Δ.Α.Ο.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου με τους αντίστοιχους 
ημεδαπούς τίτλους σπουδών.  

4. Άδεια οδήγησης, λοιπές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε ισχύ, όπως προβλέπεται στις 
επιμέρους ειδικότητες. 

 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα 
απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στο email: dimitrantzos@dafni-ymittos.gov.gr ή μέσω ΦΑΞ στο 213 2037834 ή μετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Διοικητικού (προκειμένου να καθοριστεί ραντεβού για την 
παραλαβή) απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Προσωπικού, 
υπόψη κου Δημητρίου Δημητράντζου (τηλ. Επικοινωνίας:213 2037870). 
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 4/9/2020 έως 7/9/2020 στις 14:00 το 
μεσημέρι. 
 
Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 
5 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που φοιτούν 
σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες.   

 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Δάφνης-
Υμηττού, στην ιστοσελίδα του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (www.dafni-ymittos.gov.gr) και στο 
πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 

 
                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                                                                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 
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