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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ (74) ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν. 3584/07 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η΄ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 
 

 Έχοντας υπ όψη:  
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

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

3. Το άρθρο 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία δημοσιεύθηκε στο      ΦΕΚ  
64/τ.Α/14-3-2020 (κατεπείγοντα μέτρα της ανάγκης περιορισμού της  διασποράς  του κορωνοιού 
COVID -19). 

4. Tο άρθρο 37 . παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία δημοσιεύθηκε στο      ΦΕΚ  
68 /τ.Α/20-3-2020 (κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοιού COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. 

5. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Καλλιθέας ,(ΦΕΚ  2598/τ.Β/25.9.2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   
6. Την με αρ. 123 /24.3.2020 (ΑΔΑ:Ψ65ΕΩΕΚ-Ι68) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 

πρόσληψη συνολικά  εβδομήντα τεσσάρων  (74)   ατόμων   προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών 
τετράμηνης διάρκειας  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
Την πρόσληψη,  με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά  εβδομήντα τεσσάρων  (74)   

ατόμων ,χρονικής διάρκειας (4) τεσσάρων μηνών ,διαφόρων ειδικοτήτων , όπως αυτές αναγράφονται , στον 

Πίνακα Α προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς  του κορωνοιού COVID -19., με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) 
προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

 

 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΓΓ0ΩΕΚ-ΕΒΖ



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Κωδικός 

θέσης Υπηρεσία 
Έδρα 

 υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

 

100 

Διεύθυνση  

Περιβάλλοντος 
Καλλιθέα  

ΥΕ Εργατών  

Καθαριότητας 

Συνοδοί 

Απορριμματοφόρων 

Τέσσερις (4) 

μήνες 
60 

101 
Διεύθυνση 

Πέριβάλλοντος  Καλλιθέα 
ΔΕ Οδηγοί  

Απορριμματοφόρων  

Τέσσερις (4) 

μήνες 
7 

102 
Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πολιτικής Καλλιθέα ΤΕ Νοσηλευτών 
Τέσσερις (4) 

μήνες 
3 

103  
Διεύθυνση  

Κοινωνικής Πολιτικής Καλλιθέα 
ΤΕ  Κοινωνικών 

Λειτουργών 

Τέσσερις (4) 

μήνες 
1 

104 
Διεύθυνση  

Κοινωνικής Πολιτικής Καλλιθέα ΠΕ Ψυχολόγων 
Τέσσερις (4) 

μήνες 
1 

105 
Διεύθυνση  

Κοινωνικής Πολιτικής  Καλλιθέα 
ΠΕ Ιατρών 

 Γενικός Ιατρός 

Τέσσερις (4) 

μήνες 
1 

106 
Διεύθυνση  

Κοινωνικής Πολιτικής Καλλιθέα 
ΠΕ Ιατρών 

Πνευμονολόγος 

Τέσσερις (4) 

μήνες 
1 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

Δεν απαιτούνται ειδικά  τυπικά προσόντα. 

( άρθρου 5 παρ.2 του 2527/97). 
 

 θα συνεκτιμηθεί  αντίστοιχη προϋπηρεσία σε Ο.Τ.Α 

101 

α)  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή ( C ) κατηγορίας. 
β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

γ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 
  και 

δ) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή  

μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας και έλλειψη  αυτού,  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  παραπάνω  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α)  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή ( C ) κατηγορίας. 

β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

  και 
δ) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή  

ΑΔΑ: 6ΓΓ0ΩΕΚ-ΕΒΖ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής 

ανεξαρτήτως ειδικότητας και έλλειψη  αυτού,  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  παραπάνω  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 

 
 θα συνεκτιμηθεί  αντίστοιχη προϋπηρεσία σε Ο.Τ.Α 

 

102 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας,  

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή -Νοσηλεύτριας  ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος  του Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας γ) 

Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή 
Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος 

έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), για όσους 
εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 

επόμενου έτους  από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του 

ν.3252/2004. 

 

 

103 

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα 
ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή  αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ΤΕ  ή 
Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ,ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 

για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ΤΕ ν. 3919/2011 και 4038/2012) 

104 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση 

στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

105, 106 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, της αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας της αντίστοιχης ειδικότητας 

δ) βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου  

 

ΑΔΑ: 6ΓΓ0ΩΕΚ-ΕΒΖ



      Οι  υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 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.  

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C ή Δ΄ή D    κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του 
πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ. 74/2008).  
 
 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 Επικοινωνιών 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 Πρόσκληση 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 Πρόσκλησης, 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. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την Πρόσκληση 
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 :α) η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας 
καθώς και β) 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 
Πρόσκληση. 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει 
να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας  «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής 
με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας 
επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής 
επίσημη μετάφραση αυτού.  

3.Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν 
καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή 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 έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
4. Υπεύθυνη δήλωση Για τους Κ.Α. 100 και 101 (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) σε περίπτωση 
που έχουν απασχοληθεί σε Ο.Τ.Α σε αντίστοιχη θέση ,να δηλώσουν τον Δήμο και την  ειδικότητα με την 
οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης τους (έτος -μήνες- ημέρες). 

 

 

ΑΔΑ: 6ΓΓ0ΩΕΚ-ΕΒΖ



 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος του Δήμου Καλλιθέας  καθώς και στην διαδικτυακή πύλη (www.kallithea.gr) προς 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί  σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 28 Μαρτίου έως και 1 Απριλίου 2020 να συμπληρώσουν την 

σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μετα των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : tetramina@kallithea.gr  

 

Πρόσληψη 
Η υπηρεσία μετά από Απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαιου 

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  
 

 
 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ 
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