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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ  (30) ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) 

ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19. 

                                            
 
                                           Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

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. Την υπ΄ αριθ. 23/18659/17-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί 

ενίσχυσης δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - Απασχόλησης 

προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής 

και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID19.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσή του» (ΦΕΚ 64/τεύχ. Α/14.03.2020) περί δυνατότητας 
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του 

Κώδικα Κατάστασης  Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. ιε΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, οι οποίες μπορεί να έχουν διάρκεια έως 

τέσσερις (4) μήνες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/τεύχ. Α/20.03.2020) όπου 

προβλέπεται ότι οι συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, άρθρ. 24 της 14η 

/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τεύχ. Α/14.03.2020) δεν υπόκεινται στους χρονικούς 

περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. 

ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, καθώς και στον χρονικό περιορισμό των 
τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 

(ΦΕΚ134/τεύχ.Α/19.7.2004).   

5. 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΄). 

6. 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. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/τεύχ.Α/1994) όπως 

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ.12α του άρθρου 20 του Ν. 

2738/1999 (ΦΕΚ 180/τεύχ.Α/9.9.1999 και τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.6 του 

Ν.3260/04 (ΦΕΚ 151/τευχ.Α/06.08.2004). Ειδικότερα προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις 
προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις 

ΑΔΑ: 9Λ5ΠΩΡ9-ΣΩΔ



κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρκεια της 

απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. 

Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε 
σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. 
8. Την εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου Ερέτριας ,  περί πρόσληψης 

προσωπικού με τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
9. Την υπ’ αριθ. 50/30-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΚΓΩΡ9-Τ26) απόφαση  της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  
    Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικά τριάντα   (30) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα του εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με 

τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο(Τέσσερις μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης  και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:  

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

101 
ΥΕ  

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

6 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

102 

ΥΕ  
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ   

 

7 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

103 
ΥΕ  

ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

 

2 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

104 
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 
2 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

105 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ  

 

1 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

106 
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ(Γ΄κατηγ. Επαγγ.)  

 
3 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

107 
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

 

2 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

108 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  

 
3 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

109 
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ(Β΄κατηγ.Ερασ.)  

 

2 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

110 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

1 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

111 
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  

 
1 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΥΕ  
ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
101 

 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τεύχ.Α/08.10.1997)). 

ΥΕ  
ΕΡΓΑΤΕΣ 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τεύχ.Α/08.10.1997)). 
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ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ   

102 

ΥΕ  
ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
103 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τεύχ.Α/08.10.1997)). 

ΔΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

104 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ 
ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας, 
β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την 

έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό 
και εμπειρίας. 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ 

ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας, 
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της 
αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου 
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 
 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου 
Α΄ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας,  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που 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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  

μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος . 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ 
ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας, 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που 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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  

μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος . 

ΔΕ   
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
105 

 
 
 
 
 
 
  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ 

τάξης Δ΄, 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,   
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται 

επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό 
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση 
της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει 
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του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.   
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ 
τάξης Δ΄, 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει 

βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 
μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς 
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.   
  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ 
τάξης Δ΄, 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 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 και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-
χειριστή. 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ 

τάξης Δ΄, 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 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 και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-
χειριστή. 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

 Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την 
έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή 
μηχανημάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 

31/1990. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με 
τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».  

 
 
 
 

ΔΕ  
ΟΔΗΓΩΝ 

(Γ΄κατηγ. Επαγγ.)  
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
  α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή  

Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή  
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών 
Αυτοκινήτων ή  

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή  
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: 

- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή  
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
 -Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή  
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή  

- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
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ειδικότητας. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .  

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους που 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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, 
μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.  

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους που 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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 
μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.  
 β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.  

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της 

αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η 

ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, 
λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να 
αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και 

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 

του    υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία 
αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που 
ζητείται από την προκήρυξη. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων  «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με 

τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά 
η προσκόμιση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ. 74/2008) 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: 

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την 
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του 

ενδιαφερομένου. 

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή 

περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την 
ανακοίνωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή 

υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι 
καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της 

Δ/νσης Μεταφορών και Δικτύων στην οποία, πρέπει να αναφέρονται:  

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση  

• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη , λήξη)  

• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η 

ισχύς του (έναρξη –λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω 
ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.  

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση 

άδεια οδήγησης. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Π.Ε δεν έχει προχωρήσει 
στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει 

δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό 

έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ 
αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 

ΔΕ 
 ΒΟΗΘΩΝ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής 
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών 
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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. 

 

Oι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις 

ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της 
αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και 

κατά τον χρόνο πρόσληψης. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β), 

των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν , τα 

κατωτέρω δικαιολογητικά:  

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

2. Βασικό τίτλο σπουδών   

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο 

μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), προκειμένου για υποψηφίους 

που έχουν ανήλικα τέκνα.  
4. Για την απόδειξη της εμπειρίας βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την 

οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  
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Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός 
Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής 

Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή 
Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή 

Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ (Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006) ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή Βεβαίωση 

εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.  

 

ΔΕ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  

108 

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

Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.  

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
(Β΄κατηγ.Ερασ.)  

109 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας ή ελλείψει αυτού 

Β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης  
Γ)Ισχύουσα  άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας(τουλάχιστον). 

ΤΕ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

110 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπή ή αλλοδαπής .  

Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

ΠΕ  
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  

111 

Α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με 

ειδίκευση στην Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις του ν. 991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει]. 

Β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος   ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος  . 
Γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

ΑΔΑ: 9Λ5ΠΩΡ9-ΣΩΔ



Οι μισθωτοί του Δημόσιου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του 

ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου 
τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.    

5. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι 

πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα 

ανακοίνωση. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ερέτριας  

(Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους, Ερέτρια Ευβοίας, τηλ.2229-3-50111, 2229350116/ 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία), πληροφορίες 

δίδονται και από το γραφείο  προσωπικού(Ε.ΜΙΧΑΗΛ & Δ.ΝΑΤΣΟ) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

  Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από  
2/04/2020  έως και  6/04/2020 ακόμα & μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου και 

συγκεκριμένα  στα e-mail :  

E-mail    : e.mixail@0674.syzefxis.gov.gr 

E-mail    : d.natsos@0674.syzefxis.gov.gr 
 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

    Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, (Ταχ. Δ/νση : Ευδήμου Κραταιμένους , Ερέτρια Ευβοίας) 

συντασσομένου κατά το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει). Οι 

υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφείο προσωπικού 
του Δήμου Ερέτριας ή στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση 

www.eretriad@otenet.gr  

 
  
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

    Η υπηρεσία μετά από Απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών ,από τους 

υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό όριο των 5 ημερών που 

ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση. 

    Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους 

αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους . 
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. 

 

 
 

O  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  
 
 
 
 

http://www.eretriad@otenet.gr/
ΑΔΑ: 9Λ5ΠΩΡ9-ΣΩΔ
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