
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Λιδωρίκι  27Μαΐου  2020 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                         Αριθμ. Πρωτ.4375 
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου τετράμηνης  διάρκειας  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών  για 
την αντιμετώπιση  της ανάγκης περιορισμού  της διασποράς του κωροναϊού 
COVID-19  
Ο Δήμαρχος Δωρίδος  
Εχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν. 3852/2010 (87 A)περί αρμοδιοτήτων  της 

Οικονομικής Επιτροπής  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν 

με το άρθροο 41 παρ.2 του Ν.4325/2015  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν. 2738/1999 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδαφ.ιε του Ν.3812/2009 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 
6. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 49 με Α.Π. 31635/19-8-2014 
7. Τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4257/2014 και 4258/2014 
8. Την με  Α55/11-3-2020 ΠΝΠ Κατεπέιγοντα μέτρα αντιμετώπισης  των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19  και της 
ανάγκης περιορισμού  της διαδοσής του . 

9. Την με αριθμ. Α64/14-3-2020 ΠΝΠ κατεπείγοντα μέτρα  αντιμετώπισης  της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κωροναϊού  COVID-19 άρθρο 24 

10. Το άρθρο 37 παρ.1 ΠΝΠ ΦΕΚ 68/τ.Α/20-3-2020 
11. Την αριθμ. 52/10/2020 απόφαση της Ο.Ε. που αφορά την έγκριση  πρόσληψης 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου   διάρκειας τεσσάρων μηνών  
12. Την αριθμ.   βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί δέσμευσης  

εξασφάλισης  των απαιτούμενων πιστώσεων   στον προϋπ/μό  2020  
                                            Ανακοινώνει  
 
 
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις  μήνες  μέσα 
σε συνολικό διάστημα  δώδεκα (12) μηνών, συνολικά πέντε  (05) ατόμων , για την 
κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών  για την αντιμετώπιση  της ανάγκης περιορισμού  
της διασποράς του κωροναϊού COVID-19  
 ως εξής:  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
Υπηρεσία  Εδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης  
Αριθμός 
ατόμων 

Δήμος 
Δωρίδος  
 

ΔΕ Λιδωρικίου ΔΕ Διοικητικού  4 μήνες 1 

     
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Δήμος 
Δωρίδος   
 

Λιδωρίκι  ΤΕ 
Κοινωνικών 
Λειτουργών  

4 μήνες 1 
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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 
Δήμος 
Δωρίδος  

Λιδωρίκι ΔΕ  χειριστών 
ΜΕ (JCB) 

4 μήνες 1 

Δήμος 
Δωρίδος  

Λιδωρίκι ΔΕ Οδηγών  4 μήνες  1 

     
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δήμος 
Δωρίδος  

Λιδωρίκι ΤΕ 
Πληροφορικής  

4 μήνες 1 

     
 
 
Τίτλος σπουδών 
&  
Λοιπά απαιτούμενα(τυπικά και πρόσθετα )προσόντα  
 
 
ΔΕ Διοικητικού  
 

 Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) 
ή  Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), 
ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή  Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης ή 

– Απολυτήριος τίτλος: 

Ενιαίου Λυκείου ή 

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή 

– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδ 

 
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  
Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης -  
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας 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  
ή 
      Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 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.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
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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 ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.  

  

ΔΕ Χειριστών  

Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β 
τάξης  άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ. Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης Υπ. 
Μεταφορών & Δικτύων. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4.(Η)5-3-2013(ΦΕΚ 519/Β/6-3-
2013 και  
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 
για τα Μ. Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης Υπ. Μεταφορών & 
Δικτύων. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4.(Η)5-3-2013(ΦΕΚ 519/Β/6-3-2013).  
Β. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.  
Γ. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

ΔΕ Οδηγών  

Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄,Δ' και Ε΄ κατηγορίας β) 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 Δευτερο-βάθμιας Εκπαίδευσης 
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 
1346/1983 ειδικότητας Μηχανο-τεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδι-κότητας, 
δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστη-μάτων 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 ειδικότητας,γ) Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:α) Άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄, Δ' και Ε΄ κατηγορίας,β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος 
τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαί-δευσης της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής,γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ). Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄, Δ' και 
Ε΄ κατηγορίας,β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
ΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσης 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 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου,γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) 
 
ΤΕ Πληροφορικής  
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και 
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Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή 
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών 
Πληροφορικής στη Διοίκηση και  στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή 
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 
Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ  ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 εως 65 ετών  
2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. 
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ) 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986,  ότι πληρούν τα γενικά προσόντα 

διορισμού όπως αναφέρονται  στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007 
5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο 

δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την ημέρα προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο 
του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού 
υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.Σε 
περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν τη υπηρεσία στην οποία 
απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης. 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης  να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης  
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα 
δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη  από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος 33058 
Ερατεινή, απευθύνοντάς την  στο τμήμα διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. 
Επικοινωνίας 2266350300) μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την επόμενη 
της ανάρτησής της  ήτοι από : 29/5/2020  εως  3/6/2020  
                               
                               Ο Δήμαρχος Δήμου Δωρίδος  
 
 
                                   Γεώργιος Καπεντζώνης  
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