
 1 

 
 

          

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία,    16-4-2020 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 8789 

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                       
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 8789/2020 

 

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου                                 

διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος» 

 

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας  
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και 

συμπληρώσεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α). 

2. Το άρθρο 206  του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012,  με την οποία συμπληρώθηκε η 

παράγραφος 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α 

Ν. 4325/2015,  σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της 

ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει 

τους δύο μήνες ή κατ' εξαίρεση τους τρεις μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.   

5. Την υπ’ αριθ. Οικ. 23440/12-6-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Περί πρόσληψης 

προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών 

αναγκών”. 

6. Την υπ’ αριθμ. 3253/6-2-2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί 
ύπαρξης πιστώσεων για την πρόσληψη του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στον προϋπολογισμό του τρέχοντος 

έτους. 

7. Την υπ’ αριθμ. 47/3-3-2020 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας, με την 

οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018  οι οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 225 του Ν. 

3852/2010 και σύμφωνα με αυτές οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. που αφορούν τη 

σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων δεν ελέγχονται πια για τη νομιμότητά τους από την ΑΥΕ Ο.Τ.Α. σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 132 του ίδιου νόμου με τις οποίες καταργούνται 

τα άρθρα 221 και 222 του ν. 3852/2010, η παρ. 10 περίπτωση ιζ' του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 

(Α' 138), καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας. 
9. Την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄) με θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης 

της πανδημίας του κορωνοϊού  COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»  

10. Την υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού»  στην οποία διευκρινίζεται η μη αναστολή διαδικασιών προσλήψεων προσωπικού και 
ειδικότερα ότι στις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στον 

φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο. 

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΦΕΚ 3264/10-12-2013/τ. Β΄) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 510/29-2-2016/τ. Β΄, ΦΕΚ 3539/10-10-2017/τ. Β΄ & ΦΕΚ 

4268/22-11-2019/τ. Β΄) 
Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) 

ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με μέγιστη διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής  και 

συγκεκριμένα, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 

http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016304_S0000071874
http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000026576_S0000113989#1
http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000026576_S0000113989#1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια  

σύμβασης 

Αριθμός 

Ατόμων 

101 
ΔΗΜΟΣ  

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ 5 

102 
ΔΗΜΟΣ  

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ 7 

103 
ΔΗΜΟΣ  

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ                 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 
ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ 5 

104 
ΔΗΜΟΣ  

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ 2 

105 
ΔΗΜΟΣ  

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ 1 

106 
ΔΗΜΟΣ  

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ 1 

107 
ΔΗΜΟΣ  

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ 2 

108 
ΔΗΜΟΣ  

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ 2 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός  
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/19) 

102 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/19) 

103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/19) 

104 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/19) 

105 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/19) 

106 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/19) 

107 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος                   

Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο               

Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής                        

Σχολής του ν.δ.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 

 

108 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη  Α΄, Γ΄, ΣΤ' ειδικότητας  ή                            

Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α'  ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013,                              

και 

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή                 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής,              

ανεξαρτήτως ειδικότητας 

ή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου                          

ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο                               

δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής                                       

του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 επαγγέλματος ή βεβαίωσης                       

αναγγελίας. 
 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ως 65 ετών.    
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 

θέσης που επιλέγουν. 

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, 

στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.  

Θα προταθούν οι δημότες – άνεργοι Νέας Ιωνίας και με εμπειρία σε ανάλογη θέση. 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: prokirixeis@neaionia.gr απευθύνοντάς την στο Τμήμα 

Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Γαλάτου Αργυρώς (τηλ. επικοινωνίας 213 
2000470) 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα ή της 

ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, 

εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.  
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με τα συνημμένα 

δικαιολογητικά. Η υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώνει με e-mail τον υποψήφιο για τον αριθμό 

πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του.   

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις στην 

ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr- Προκηρύξεις.  
  

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της 

εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:  

 

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
2. Αντίγραφο τυπικών προσόντων (Τίτλοι Σπουδών, Άδεια άσκησης επαγγέλματος/Βεβαίωση Αναγγελίας 

- Μόνο για τις Ειδικότητες: ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό και ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών)  

Στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται 

δεκτό οποιοδήποτε δικαιολογητικό από το οποίο αποδεικνύεται η αντικειμενική αυτή αδυναμία 

προσκόμισης (π.χ. αίτηση για χορήγηση αντιγράφου τίτλου σπουδών)    

3. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. (η ημερομηνία έκδοσης της 
οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 

έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση της βεβαίωσης ανεργίας είτε με 

ηλεκτρονικό είτε  με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει 

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνει το χρονικό διάστημα της 
συνεχόμενης ανεργίας του και θα δεσμεύεται ότι εφόσον προκύψει προσληπτέος θα την  

προσκομίσει σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων 

λόγω του κορωνοϊού COVID-19   

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν α) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα 

διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του Ν. 3584/2007 και β) αν το αμέσως 

προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων έχουν απασχοληθεί ή όχι στο Δήμο Νέας Ιωνίας. 

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια της 

απασχόλησης (έναρξη και λήξη) 

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν α) το Δήμο που είναι δημότες και β) τον εργοδότη, τη 

χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας τους και εφόσον προκύψει προσληπτέος θα 
προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα 

μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19  

http://www.neaionia.gr/
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Σημείωση: Η υπηρεσία διενεργεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας όλων των 

υποχρεωτικών πιστοποιητικών που υποβάλλει ο υποψήφιος για την πρόσληψή του σύμφωνα  με τις 

διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/31-10-2014/τ. Α΄). 

 

Ανάρτηση πινάκων 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες 

κατάταξης των υποψηφίων στο δημοτικό κατάστημα και θα αποστείλει το πίνακα προσληφθέντων 

στο ΑΣΕΠ αμέσως μετά την πρόσληψη του προσωπικού. 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: 
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες. 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων σε 

προσωρινούς πίνακες.  

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 
1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι προτάσσονται οι δημότες – άνεργοι Νέας Ιωνίας και με εμπειρία σε 

ανάλογη θέση, για τις Ειδικότητες ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό και ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, η 

σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα προκύψει με βάση το βαθμό τίτλου σπουδών και για τις άλλες 

ειδικότητες με βάση το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης ανεργίας τους. 

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία η σειρά μεταξύ των υποψηφίων θα 

καθοριστεί με δημόσια κλήρωση με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. 
 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Η υπηρεσία θα προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους 
από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδαφ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, η 
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του Α.Σ.Ε.Π. και των κριτηρίων 

πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. 

 

β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν 
επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα σύμβαση, βάσει των ιδίων διατάξεων, εντός δώδεκα μηνών, όπως 

υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (με αφετηρία το τέλος της 

απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω). Στη περίπτωση 

που δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού προσλήψεων από υποψήφιους για τους 

οποίους δεν συντρέχει το εν λόγω κώλυμα δεν δύναται η άρση  του κωλύματος επαναπρόσληψης.  

Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι 
αυτοδικαίως άκυρη. 

 

γ) Επίσης το προσωπικό αυτό υπόκειται αδιαφοροποίητα στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 

164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας 

που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών 
αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 

24 μήνες (άρθρο 6). 

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 
 

   ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ 

ΑΔΑ: Ω9ΜΓΩΚΥ-3ΧΦ
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