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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πέραμα,  19/02/2021 
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρωτ.: 2631 
         ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
   

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
Για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού  COVID-19 
 

 Ο  Δ Η Μ Ο Σ  Π Ε Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010). 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α 214/6.11.2020), 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν 4764/2020  (ΦΕΚ 
256/τ.Α΄/23-12-20)  «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». 

3. Το με αρ. πρωτ.91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
«Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020». 

4. Το με αρ. πρωτ. 9755/08-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 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». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 /τ.Α΄/03-03-1994), 
όπως ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»(ΦΕΚ Α 143/28.6.2007), όπως ισχύουν. 

7. Την αριθ. 13/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Περάματος 
σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για 
ως 8 μήνες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊου COVID-19.  

8. Tην  με αρ. πρωτ. 2622/19.02.2021  βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Περάματος για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους 
Κ.Α. του υπό έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021. 
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Ανακοινώνει  
 
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης, χρονικής διάρκειας ως οκτώ (8) μήνες, συνολικά σαράντα τεσσάρων 
(44)  ατόμων  για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα ανά κωδικό 
θέσης,  ειδικότητα, αριθμό ατόμων, υπηρεσία και με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
προσόντα που αναγράφονται παρακάτω: 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός 

θέσης 
Ειδικότητα Αριθμός 

ατόμων 
Υπηρεσία Διάρκεια 

σύμβασης 

101 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ/ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

8 ΜΗΝΕΣ 

102 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

4 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ/ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

8 ΜΗΝΕΣ 

103 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 6 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ/ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

8 ΜΗΝΕΣ 

104 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

7 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

5 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

105 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 7 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ 

8 ΜΗΝΕΣ 

106 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

5 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 

107 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 

 
 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός 

θέσης 
Τίτλος σπουδών 

 
101 Α. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997) 

Β. Εμπειρία ίδιας ειδικότητας στον οικείο φορέα  
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102 Α. α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C  κατηγορίας  (π.δ. 51/2012)  και  
    β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή       
         μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής     
         ανεξαρτήτως ειδικότητας  
         ή 
         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 και                                                                                                                                                                   
         γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄  ή C  κατηγορίας 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  Υποδομών και Μεταφορών  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 Πρόσκληση. 
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 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 άδεια 
οδήγησης. 

Β. Εμπειρία στην ειδικότητα 

103 Α. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997) 
Β. Εμπειρία ίδιας ειδικότητας στον οικείο φορέα 

104 Α. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997) 
Β. Εμπειρία ίδιας ειδικότητας στον οικείο φορέα 

105 Α. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997) 
Β. Εμπειρία στην ειδικότητα 

106 Α. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997) 
Β. Εμπειρία ίδιας ειδικότητας στον οικείο φορέα 

107 Α. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997) 
Β. Εμπειρία ίδιας ειδικότητας στον οικείο φορέα 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. 
2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο. 
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης 

που επιλέγουν, καθώς και να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για 
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σοβαρή λοίμωξη COVID 19, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 Απόφαση Υπουργών Υγείας-Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 4011/τ’ Β/18.09.2020). 

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.) 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί  με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν, πλέον των τυπικών 
προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση, όπως αυτή επισυνάπτεται στην 
παρούσα ανακοίνωση. 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας  
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, μπορεί να αντληθεί από την 

ψηφιακή πλατφόρμα: https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-
foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases. 

4. Υπεύθυνη δήλωση (Νο 1) του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει τα 
εξής: ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 
(δεν έχουν καταδικαστεί, δεν είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση, δεν έχουν 
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, δεν τελούν υπό δικαστική 
συμπαράσταση),  όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση. 

5. Υπεύθυνη δήλωση (Νο 2) του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει τα 
εξής: α) ότι έχουν εκπληρώσεις τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν 
απαλλαγή νόμιμα από αυτές (μόνο για άντρες υποψήφιους), β)  ότι  έχουν την 
υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και γ) ότι δεν ανήκουν στις ομάδες 
αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 Απόφαση Υπουργών Υγείας-Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 4011/τ’ Β/18.09.2020), όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα 
ανακοίνωση. 

6. Σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας: Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη 
εμπειρία θα αναφέρουν στην αίτηση μόνο τον μήνα / μήνες εμπειρίας για τη 
θέση που θα επιλέξουν. Η δηλωθείσα εμπειρία ανά κωδικό θέσης θα 
επαληθεύεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. 
 
Ειδικότερα για την απόδειξη της εμπειρίας στις ειδικότητες ΔΕ Οδηγών και ΥΕ 
Βοηθών Οικοδόμων απαιτείται: 
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει 
η διάρκεια της ασφάλισης. 

 Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να 
δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς 
και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 
επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

 Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της 
βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του 
οικείου φορέα του δημοσίου τομέα , από την οποία να προκύπτει  το 
είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

 

ΑΔΑ: ΨΑΘΑΩΞΔ-0Δ0



5 
 

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται 
η διάρκεια της ασφάλισης. 

 Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να 
δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε   συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και 
έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και 

 Mία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που 
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Περάματος (Λ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα), στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Περάματος και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και τις υπεύθυνες 
δηλώσεις  της παρούσας Ανακοίνωσης (οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
Δήμου) και να τις υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  ηλεκτρονικά 
στην ακόλουθη διεύθυνση: info@perama.gr - από Σάββατο 20/02/2021 και ώρα 8:00  
το πρωί έως και Τρίτη 23/02/2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. 
 
Αιτήσεις με ημερομηνία και ώρα αποστολής εκτός του προβλεπόμενου άνω χρονικού 
διαστήματος, θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες. 
 
Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. 

Η αίτηση συμμετοχής, καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα υποβληθούν 
ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική 
υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις και Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

 
 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
Το προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων με απόφαση του 
αρμόδιου προς διορισμό οργάνου. 
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, 
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της 
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 
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. 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
α) Ως Εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου σε υπηρεσίες του Δήμου Περάματος στην ειδικότητα της αιτούμενης θέσης. Η δε 
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δηλωθείσα εμπειρία ανά κωδικό θέσης θα επαληθεύεται αυτεπάγγελτα από την 
υπηρεσία.  
Ειδικότερα για τις θέσεις ΔΕ Οδηγών και  ΥΕ Εργατών Οικοδόμων, εμπειρία νοείται η 
απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα, στο αντικείμενο, 
είτε ως αυτοαπασχολούμενος. 
β) Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση  για θέση μίας και 
μόνο ειδικότητας προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. Η υποβολή περισσότερων       
αιτήσεων συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των       
αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  
γ) Για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου  5 της 
ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.3.2020) που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα  που  φοιτούν 
σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η 
λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων. 
        
 
 
                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                                                                               ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
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