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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών 
 

Ο  ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Π Α Λ Α Ι Ο Υ  Φ Α Λ Η Ρ Ο Υ  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), σύµφωνα µε τις οποίες: «Εφόσον εξακολουθεί να 
υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα 
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι 
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού δυνάµει της 
παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 
3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), 
µπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) µήνες. «Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο 
συµβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισµούς των δώδεκα (12) µηνών που 
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισµό των τριών (3) µηνών που 
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Η κατά το προηγούµενο 
εδάφιο σύναψη των συµβάσεων γίνεται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής. 
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 από την ανάθεση συνεδρίασή του. ΠΝΠ 64/14-3-2020 αρ. 25». 

2. Το µε αρ. πρωτ.: 45201/17.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε το οποίο 
διευκρινίζεται ότι οι ως άνω συµβάσεις µπορούν να συνάπτονται έως τη λήξη ισχύος της 
από 14.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 «Προσωπικό καθαριότητας ∆ηµόσιων 
Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας και άλλων 
σχολικών µονάδων» του Ν.4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α’) σύµφωνα µε τις 
οποίες: «Έως τις 31.12.2020, οι δήµοι µπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας 
των σχολικών µονάδων και κατά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 
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του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την προρρηθείσα 
ηµεροµηνία, ειδικά για τον σκοπό αυτόν». 

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή 
πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» του Ν. 3584/07, σύµφωνα µε τις οποίες: 
 «1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση 
εργασίας ορισµένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών 
ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. «Κατ' 
εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις 
δηµοτικές κατασκηνώσεις γίνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, της οποίας η 
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, και 
η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική 
κάλυψη των ακτών γίνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια 
δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.»  
Ο υπολογισµός του δωδεκάµηνου γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του 
Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω 
δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 
άκυρες. 
Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά 
στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι 
την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των 
όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι 
απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, 
εφαρµόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει. 

5. Τις ανάγκες του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών µονάδων της 
χωρικής του αρµοδιότητας. 

6. Την µε αρ. 317/2020(Α∆Α: 6Ζ5ΞΩΞΕ-892) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που 
αφορά έγκριση πρόσληψης δεκαπέντε (15) ατόµων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες 
σχολικών µονάδων, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 
διάρκειας έως τεσσάρων (4) µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 
Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α'). 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  
 
Την άµεση πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τις 
πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες του ∆ήµου µας στην καθαριότητα των σχολικών 
µονάδων της χωρικής του αρµοδιότητας, ως εξής:  
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΕ Καθαριστές-στριες 
σχολικών µονάδων 15 

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά 
προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του 
ν.2527/1997 

Τέσσερις (4) 
µήνες 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-µελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, οµογενείς και 
οµογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και 
Τένεδο, ή οµογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας 
ούτε η συµπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους 
τρόπους (ν.δ. 3832/1958). 
Για τους πολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε 
βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται 
µε πιστοποιητικό ελληνοµάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) 

2. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών. 
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης. 
4. Να µην έχουν χρόνια ή υποκείµενα νοσήµατα, να µην ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες 

ευάλωτες στον ιό του κορονοϊού COVID-19. 
 

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 µέσα σε προθεσµία πέντε εργάσιµων (5) ηµερών από την 
εποµένη της ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας (www.palaiofaliro.gr). 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2. Πιστοποιητικό ελληνοµάθειας( εφόσον απαιτείται) 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα 

ανακοίνωση 
 
Επισηµαίνεται ότι για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρµόζεται το άρθρο 5 «Άδεια 

ειδικού σκοπού δηµοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις» της από 11.3.2020 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55). [τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 
εικοστού τέταρτου της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’) η 
οποία κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 3 του Ν.4682/20 όπως προστέθηκε από την 
περιπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού εβδόµου της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου 
(ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 1 του 
Ν.4683/20]. 

 
        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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