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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 

 
 

  
Έχοντας υπόψη: 
    1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της    
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί  
    και ισχύουν. 
   2.Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (256 Α΄) «Πρόσληψη  προσωπικού για    
   αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
   (ΟΤΑ)»: Η παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (Α' 214) 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 Δ1α/Γ.Π. 
οικ. 67924/23.10.2020 (Β' 4709) κοινής υπουργικής απόφασης». 

    3. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 91546/24.12.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:   
    «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4764/2020», με το οποίο  
     διευκρινίζεται ότι ως τις 28/2/2021 με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής επιτρέπεται 
     η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, για τις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης   
    λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας,      
     σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ ισχύει το άρθρο 212  
     του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων ν. 3584/2007 όπως ισχύει). Η πρόσληψη  
     αφορά και λοιπό προσωπικό πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ' εξαίρεση του περιορισμού  
     της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994. Η διάταξη αυτή έχει έναρξη ισχύος από  
     6/11/2020 συνεπώς οι συμβάσεις που θα συναφθούν δεν μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης  
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          πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη διάρκεια των οκτώ μηνών).  

Επιπροσθέτως οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται 
στο άρθρο 5. του Π.Δ 164/2004,έτσι καθίσταται δυνατή η εκ νέου πρόσληψη ατόμων που 
είχαν ήδη απασχοληθεί στους φορείς για την αντιμετώπιση των ιδίων ή παρεμφερών αναγκών, 
καθότι τα άτομα αυτά διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο και μπορούν να παρέχουν άμεσα 
χωρίς να απαιτείται περίοδος προσαρμογής, βέλτιστες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. 
Απαγορεύεται ωστόσο, η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε σχέση εργασίας αορίστου 
χρόνου. 

      4. To υπ΄αριθ. πρωτ. 9755/08.02.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:  
«Πρόσληψη προσωπικού για την  αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΟΤΑ) με τις διατάξεις των  άρθρων 74 του Ν. 
4745/2020 και 175 του Ν. 4764/2020», με το οποίο διευκρινίζεται ότι οι συμβάσεις που θα 
συναφθούν έως  τις 28/02/2021 δύνανται να εξαντλήσουν την μέγιστη χρονική διάρκεια των 
οκτώ (8) μηνών. 
5.Την υπ΄αριθμ. 38/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Ιστιαίας-   
Αιδηψού, περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  
διάρκειας  οκτώ (8) μηνών για τις ανάγκες  της  υπηρεσίας καθαριότητας.  

     6.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ2107/τ.Β΄/21-09-2011) του Δήμου Ιστιαίας –  
     Αιδηψού, Ν. Ευβοίας. 
 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιστιαίας-

Αιδηψού, που εδρεύει στην Ιστιαία, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 

ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 

αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

105 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- 

ΑΙΔΗΨΟΥ  
ΙΣΤΙΑΙΑ  

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
 

(Υπηρεσία Καθαριότητας) 
8 μήνες 10 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

105 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

 

  Οι υποψήφιοι  όλων των  ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος. 
. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». 

 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  
 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού. Θα συνταχθεί και σχετικό 
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα , 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας 
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας, 
Τ.Κ.34200 Ιστιαία, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. 
Μαρκαντώνη Αθηνάς (τηλ. επικοινωνίας: 2226350014). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο   (2) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.  Η ανωτέρω 
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, 
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας 
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
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Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία 
μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  
Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου 
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα 
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών 
Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ). 

                                                                    
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ  
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