
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Ωραιόκαστρο, 08 Φεβρουαρίου 2021 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 Αριθμ. Πρωτ : 2362 
ΔΗΜΟΣ   ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 76 
Ταχ. Κώδικας : 57013 
Πληροφορίες : Βαρδαλή Ολυμπία  
Τηλέφωνο : 2313 304076 
Fax  : 2310 698647 
E-mail  : vardali@oraiokastro.gr 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19. 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).  
2.  Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από 
τους Ο.Τ.Α.) του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06-11-2020 τ. Α΄). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 4764/2020-ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 212 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του Ν. 
3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 τ. Α΄).  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του Ν. 2190/94 
(ΦΕΚ 28/03-03-1994 τ. Α΄).  
6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 91546/24.12.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με «Θέματα 
Προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020». 
7. Την με αρ. πρωτ.:495/13/01/2021 Εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας 
Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί πρόσληψης προσωπικού με οκτάμηνες συμβάσεις 
για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19. 
8.Την από 25-01/2021 Εισήγηση του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
9. Την υπ’ αριθμ.:26/29-01-2021(ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΩΗΖ-Θ6Κ) ορθή επανάληψη, Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου λόγω COVID-19. 
10.Την υπ’ αριθμ.: 1636/27-01-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  περί 
ύπαρξης των αναγκαίων  πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού 
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου (ΦΕΚ 4412/Β/07/-10-2020).  

  
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας, από την 
υπογραφή της σύμβασης έως την 05/07/2021, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη 
έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών του  Δήμου Ωραιοκάστρου, που εδρεύει στο 
Ωραιόκαστρο Νομού Θεσσαλονίκης, λόγω άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς 
κορωνοϊού COVID-19  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) 
ως εξής: 



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 

Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Δημόσιας 

Υγείας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 

Ωραιόκαστρο 
Ν. Θεσσαλονίκης 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

την 
05/07/2021 

7 

102 

Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Δημόσιας 

Υγείας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 

Ωραιόκαστρο 
Ν. Θεσσαλονίκης 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

την 
05/07/2021 

1 

103 

Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Δημόσιας 

Υγείας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 

Ωραιόκαστρο 
Ν. Θεσσαλονίκης 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΒΟΗΘΟΣ 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

την 
05/07/2021 

1 
 

104 
 

Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Δημόσιας 

Υγείας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 

Ωραιόκαστρο 
Ν. Θεσσαλονίκης 

ΥΕ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

την 
05/07/2021 

1 

105 

Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Δημόσιας 

Υγείας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 

Ωραιόκαστρο 
Ν. Θεσσαλονίκης 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

την 
05/07/2021 

4 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)    

101 

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. 
 

102 

 α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας και  β) Οποιοσδήποτε 
απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως 
ειδικότητας  
 

103 

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. 
 



 
104 

 

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

105 

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 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
 
1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. 
(Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ 128 Α΄) 
δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί 
προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται 
προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο 
τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση.) 
 
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
 
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού. 
Πιο συγκεκριμένα: 
 α) να μην 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. 
 β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο 
τρόπο(άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν 
το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 
 γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή. 
 δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
 ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του 
δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει 
πενταετία από την απόλυση. 
      
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Α. Για τον κωδικό 101  ειδικότητας  ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
1. Αίτηση. 
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών όπως αναγράφεται στον πίνακα, ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)   της παρούσας ανακοίνωσης.  
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
 
Β. Για τον κωδικό 102  ειδικότητας  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
1. Αίτηση. 
2. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου όπως αναγράφεται στον πίνακα, ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)   της  παρούσας ανακοίνωσης. 
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, όπως αναγράφεται στον πίνακα, ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)   της  παρούσας ανακοίνωσης. 



4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.  
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

 
Γ. Για τον κωδικό 103 ειδικότητας ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 
1. Αίτηση. 
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών όπως αναγράφεται στον πίνακα, ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)   της παρούσας ανακοίνωσης.  
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
 
Δ. Για τον κωδικό 104 ειδικότητας  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
1. Αίτηση. 
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.  
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
 
Ε. Για τον κωδικό 105 ειδικότητας  ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
1. Αίτηση. 
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών όπως αναγράφεται στον πίνακα, ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)   της παρούσας ανακοίνωσης.  
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
 
 
Γ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 
Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης κατάστασης 
λειτουργίας της υπηρεσίας, μετά και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή διασποράς 
του κορωνοϊού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά ως εξής : 
 

 Να υποβάλλουν την αίτησή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση: 
prokirikseis@oraiokastro.gr 
 
Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της 
παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Κομνηνών 76) έως και την  
11/02/2021 και ώρα 23:59. 
 
Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου  Ωραιοκάστρου 
(www.oraiokastro.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία κατά 
την προσέλευση των ενδιαφερομένων. 
 
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου, στο πρόγραμμα 
«Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου. 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
 


