
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗ 7                                  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 23/02/2021 
Τ.Κ: 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ                                                                   ΑΡ.ΠΡΩΤ: 481 
ΤΗΛ: 216 800 2441 
FAX: 216 800 2442 
E-MAIL: keda@aspropyrgos.gr 
  
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Τεσσάρων (04) ΑΤΟΜΩΝ. 
 

ME ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 

206 του Ν 3584/07 , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή 

πρόσκαιρών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση  κινδύνων που 

προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού CΟVID-19,για 

τους παιδικούς μας σταθμούς σύμφωνα με υπ’ αρ. 91546/24-12-2020 έγγραφο 

του Υπουργείου Εσωτερικών» 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΔΑ 

 

Σύμφωνα με την απόφαση 9/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α με 

ΑΔΑ (ΨΦΜΨ46ΜΩΑΕ-ΟΟΦ) θα προβεί στην άμεση  πρόσληψη προσωπικού με 

οκτάμηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αντιστοίχως, στο πλαίσιο 

λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (covid-19), για την ενίσχυση 

της Δομής Βοήθειας στο σπίτι, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την κατάθεση 

των απαραίτητων δικαιολογητικών και λαμβάνοντας υπ όψιν :  

 

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 20 του Ν.2190/94. 

 



4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 και 

συμπληρώθηκε με την περ. της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 με 

την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο δεν υπάγεται στις διατάξεις των 

κεφαλαίων Α’ Β΄ και Γ΄ του Ν. 2190/94 

5. Την με αριθμό 9549 16/7/2020  Πρόσκλησης της ΕΕΤΤΑ. 

6. Την με αριθμ . ΠΝΠ – ΦΕΚ 64/14.03.2020, θα πρέπει να προβούμε στις 

απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση σχετικής απόφασης με θέμα:   

«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με οκτάμηνη διάρκεια και σε κάθε 

περίπτωση (όχι μετά την 5η Ιουλίου του 2021) σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο λήψης μέρων για την αντιμετώπιση του 

Κορωνοϊού      (COVID-19).  

7. Το Άρθρο 175 του Ν. 4764/2020 . 

8. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. 91546/24-12-2020 

σχετικά με ρυθμίσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας  από τις 

συνέπειες του covid -19 , όπου σύμφωνα με το άρθρο 175  του Ν. 

4764/2020 δίνεται η δυνατότητα για πρόσληψη προσωπικού για 

αντιμετώπιση του covid-19  Από τους ΟΤΑ και σε κάθε περίπτωση εως τις 

28.2.2021 . 

9. Την  υπ΄αριθμ. 9/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρηση στου Δήμου Ασπροπύργου περί αιτήματος για 

έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας οκτάμηνης 

και σε κάθε περίπτωση (όχι μετά την 5η Ιουλίου του 2021) με τίτλο Λήψη 

απόφασης για την έγκριση ή μη περί σύναψης συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου για την ενίσχυση της Δομής Βοήθειας στο σπίτι, για την 

αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και 

διασπορά του κορωνοϊού CΟVID-19, σύμφωνα με υπ’ αρ. 91546/24-12-

2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών   

Η κατάθεση αυτών μπορεί να γίνει έως την Παρασκευή 26/02/2021 και ώρα 

12:00 μ.μ το μεσημέρι λόγο του κατεπείγοντος χαρακτήρα και της 

επαναλειτουργίας των δομών μας. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι για τις ακόλουθες ειδικότητες είναι οι εξής θέσεις 

Προσωπικού Εποχιακών και Πρόσκαιρών Αναγκών:  
 
 



ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΔΡΑ 

ΥΠΗΡΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΕ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- 

ΒΟΗΘΟΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 

100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

1 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και 

μέχρι το πέρας  των  

οκτώ (8) μηνών. 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

101 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

3 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και  

μέχρι το πέρας των 

οκτώ (8) μηνών. 

ΣΥΝΟΛΑ   04  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ  

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης τεχνικής επαγγελματικής 

Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών 

Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής τραυματολογίας (Βοηθός 

τραυματολογίας Ορθοπεδικής)ή Νοσηλευτικής χειρουργείου ή νοσηλευτικής 

ογκολογικών παθήσεων (ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων 

Εντατικής θεραπείας ή Νοσηλευτικής ατόμων με ψυχικές παθήσεις 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή  ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

Β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος Βοηθού  Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας, 

101 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 

2527/1997). 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα 

που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που 

επιλέγουν. 

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

3. Στο προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται η Άδεια ειδικού σκοπού 

(ΠΝΠ- ΦΕΚ – Τεύχος Α’ 68/ 20.03.2020). 

  4.      Για τις θέσεις 100 , 101  και 102 δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά         

προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ την οποία και θα την βρούν αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση 

στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΑ www.kedaspropyrgos.gr και θα πρέπει να την 

αποστείλουν έως και την Παρασκευή 26/02/2021 μαζί με τα παρακάτω 

δικαιολογητικά, στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο της Κ.Ε.Δ.Α. 

(kedaspopyrgou@gmail.com) υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους 

άγαμους, πρόσφατης έκδοσης. 

 

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 (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία να 

δηλώνουν ότι: «Έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που αιτούνται. 

 

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη ημέρα της 

τελευταίας ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων της Κοινωφελής Επιχείρησης 

του Δήμου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ) ή της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΑ ή 

του Δήμου ή στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ , μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών, ήτοι από 

24/02/2021 μέχρι  και 26/02/2021 στις 12:00μ.μ. 

http://www.kedaspropyrgos.gr/
mailto:kedaspopyrgou@gmail.com


 

Κατόπιν επιβολής του μέτρου του προσωρινού lockdownτης περιοχής μας και 

επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών 

προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορονοιου COVID-19, οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν και να συμπληρώσουν την αίτηση στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση : kedaspopyrgou@gmail.com. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.Δ.Α 

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

• Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωφελής 

Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου, στην ιστοσελίδα της επιχείρησης  

www.kedaspropyrgos.gr  στην ιστοσελίδα του Δήμου Ασπροπύργου 

www.dimosaspropyrgou.gr  αλλά και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ . 

mailto:kedaspopyrgou@gmail.com
http://www.kedaspropyrgos.gr/
http://www.dimosaspropyrgou.gr/

