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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2)  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, 

όπως ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020  «Ρυθμίσεις για την προστασία της 

δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση 

των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση 

οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 256  Τεύχος Α΄ /23.12.2020) 
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 

«Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν.4764/2020», Τις 

διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τεύχ.Α/28.6.2007) περί πρόσληψης 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών όπως ισχύουν. 

Ειδικότερα, στην παρ.3 προβλέπεται ότι η εν λόγω περίπτωση δεν υπάγεται στη 

διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄). 

4. Το με αριθμ.  πρωτ. 9755/08.02.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – το οποίο 

μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1323/12.02.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Κρήτης -  με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID 19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις 

διατάξεις των άρθρων 74 ν. 4745/2020 και 175 ν. 4764/2020», σύμφωνα με το οποίο οι 

εν λόγω συμβάσεις έχουν εκ του νόμου διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 

μήνες και ως εκ τούτου, οι συμβάσεις που θα συναφθούν έως 28.02.2021 δύνανται να 

εξαντλήσουν τη μέγιστη διάρκεια των 8 μηνών.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τεύχ.Α/ 

28.12.2009 όπου προβλέπεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από τις 

διαδικασίες του ΑΣΕΠ.  

6. Την υπ’ αριθμ.  4/2021 (ΑΔΑ : ΩΜΒΗΟΡ0Ε-ΓΗΛ   απόφαση  του  Διοικητικού Συμβουλίου 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου με θέμα : Περί πρόσληψης προσωπικού 

με σύμβαση ΙΔΟΧ στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175, του Ν.4764/2020 
 

 
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους 
απασχόλησης, συνολικά δύο  (2) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19  και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 
4764/2020  (ΦΕΚ 256  Τεύχος Α΄ /23.12.2020),  του εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με 

τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο ως κάτωθι: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

101 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

1 Οκτώ (8) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης  

102 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 

1 Οκτώ (8) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) 

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

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101 

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του 

Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τεύχ.Α/08.10.1997) 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   

 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102 

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του 

Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τεύχ.Α/08.10.1997) 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους  οφείλουν να συνυποβάλλουν τα ακόλουθα  

δικαιολογητικά:  

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του 

διαβατηρίου. 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου 

είναι γραμμένοι  

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά 

προσόντα, όπως προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 

3584/2007 και ότι διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει για να εκτελέσουν τα καθήκοντα των θέσεων που επιλέγουν, όπως 

ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.  

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 

Υπαλληλικού Κώδικα, α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε 

οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 

παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο 

βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και 

αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους 

δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική 

συμπαράσταση 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως 

προηγούμενο δωδεκάμηνο, υπολογιζόμενο με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για 

την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (σύμφωνα με το 

τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997 και στη συνέχεια από την παρ. 12α του άρθρου 

20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/9-9-1999 τεύχος Α’), έχουν απασχοληθεί σε δημόσια 

υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του 

εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει: 

 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν 

 να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους 

υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 

 να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης: 

Εξαίρεση: οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό 

την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους 

έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 5 

παρ. 6).  
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περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν τον φορέα στον οποίο απασχολήθηκαν 

και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).  

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: ltherson@otenet.gr  
 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να 
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα 
γίνονται δεκτές. 
 
Πληροφορίες δίδονται και από το γραφείο προσωπικού αρμόδια υπάλληλος: Μανουσάκη 
Νυμφοδώρα,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.2897029202). 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 22-2-2021, ημέρα 
Δευτέρα  έως και  25-2-2021 ημέρα Πέμπτη.  
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου,  στην έδρα  της  υπηρεσίας επί των οδών  Aγίας  Παρασκευής 

&  Nαυάρχου Νεάρχου 1, Λιμάνι Χερσονήσου, συντασσομένου κατά το άρθρο 21 παρ. 9 του 

Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει). Επίσης, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου www.hersonisos.gr. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφεία της  υπηρεσίας  

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου ή στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση 

www.hersonisos.gr 

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

διάρκειας έως 8 μηνών αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων επιλογής των υποψηφίων. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 

άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα συμμετεχόντων της οικείας 

ειδικότητας.  

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 

αποχωρούντων υποψηφίων ,απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό 

διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας 

ορισμένου χρόνου.  

Ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου 

 

ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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