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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

 
Για ηην πρόζληυη προζφπικού οριζμένοσ τρόνοσ προς ανηικαηάζηαζη ηοσ 

προζφπικού ποσ ηέθηκε ζε καθεζηώς αναζηολής καθηκόνηφν για επιηακηικούς 

λόγοσς προζηαζίας ηης δημόζιας σγείας καη’ εθαρμογή ηης περ. (α) ηης παρ.6 
ηοσ άρθροσ 206 ηοσ Ν. 4820/2021 

για ηη δομή 
«Βοήθεια ζηο πίηι» 

«ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ, 
ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ 
ΓΗΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ» 

 
                            Σο ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ 
ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 

Έτονηας σπόυη: 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3582/2010 (ΦΔΚ 87 Α77-6-2010 ) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν.4765/15-1-2021 (ΦΔΚ 6/Α’/2021) ζρεηηθά κε ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ 
Α..Δ.Π. θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 205, 206 θαη 207 ηνπ Ν. 4820/21 (ΦΔΚ 130/23.07.2021 
ηεχρνο Α'): «Οξγαληθφο Νφκνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη άιιεο ξπζκίζεηο» 
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο: 

ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο πεξ. (α) ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 206 δχλαηαη λα 

πξνζιακβάλεηαη γηαηνπο θνξείο πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ αλσηέξσ 
άξζξνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 4765/2021 (Α’ 6) πξνζσπηθφ κε ζρέζε 
εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ, 

θαηεγνξίαο/εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη 
ηεζεί ζε αλαζηνιή θαζεθφλησλ. Ο αλψηαηνο αξηζκφο ηνπ πξνο πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ έρεη ηεζεί ζε αλαζηνιή 
θαζεθφλησλ θαη’ εθαξκνγή ηεο πεξ. (α) ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 206 θαη ππφ ηηο θάησζη 
πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο: 

α) «Σν πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ παξφληνο νθείιεη θαηά 

ηνλ ρξφλν πξφζιεςεο λα πξνζθνκίζεη: α) είηε Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ COVID-19 
ηεο Δ.Δ.(EU DigitalCOVID Certificate – EUDCC) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 2021 θαη ηνπ 
άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 30.05.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 87), ε 
νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4806/2021 (Α΄ 95) κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ – θαηφρνπ ηνπ φζνλ αθνξά ζηνλ 
εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ή βεβαίσζε εκβνιηαζκνχ ηεο παξ. 5 ηνπ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4765/year/2021/article/36
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4765/year/2021/article/36
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1041
ΑΔΑ: ΨΟ39ΟΚ9Β-ΦΚΧ



άξζξνπ 55 ηνπ σ. 476/2020 (Α΄256), ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηξίηεο 
ρψξαο, απφ φπνπ πξνθχπηεη ε ζπκπιήξσζε δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ εκβνιηαζκνχ, αβ)είηε Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ COVID-19 ηεο Δ.Δ. 

 

(EU Digital COVID Certificate – EUDCC) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 2021 θαη ηνπ 
άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 30.05.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4806/2021 κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ-θαηφρνπ ηνπ φζνλ αθνξά ζηε λφζεζε απφ ηνλ 

θνξσλντφ COVIC-19 ή βεβαίσζε ζεηηθνχ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο παξ. 1. Σνπ 
άξζξνπ 5 ηεο ππ’ αξ. 2650/10.04.2020 (Β΄ 1298) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Τγείαο θαη Δπηθξαηείαο ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηξίηεο ρψξαο, απφ 

φπνπ πξνθχπηεη ε παξέιεπζε ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζεηηθήο 
δηάγλσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ιήμε ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ δελ 

κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζεηηθήο 
δηάγλσζεο. 
β) Οη ζρεηηθψο ζπλαπηφκελεο ζπκβάζεηο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ δελ 

δχλαηαη λα δηαξθνχλ πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο έσο 
ηξεηο (3) κήλεο αθφκα θαη φρη πέξαλ ηεο 31ε Γεθεκβξίνπ 2022. 

 
4. Σελ κε αξηζ. πξση: ΓΙΓΑΓ/Φ.69/172/νηθ.15287/28-7-2021 53 Δγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Μέηξα & ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο 
πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ. 

5. Σελ κε αξηζ. πξση: ΓΙΓΑΓ/Φ.69/176/νηθ.16259/16-8-2021 56 Δγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Μέηξα & ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο 
πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ. 

6. Σελ κε αξηζ. πξση.238/16-08-2022 Απφθαζε Πξνέδξνπ πεξί αλαζηνιήο θαζεθφλησλ 
πξνζσπηθνχ ζηελ δνκή ¨Βνήζεηα ζην πίηη» ηνπ ΠΟΛΤΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ,  γηα 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

 
7. Σελ κε Α.Π 5806/29-8-2022 βεβαίσζε πηζηψζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο φηη 

ππάξρνπλ εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΠΟΛΤΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ γηα 
ηελ θάιπςε  ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ηεο λέαο πξφζιεςεο. 

8. Σελ κε αξηζ. πξση: 73/2022 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΠΟΛΤΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ. πνπ αθνξά 
ζηελ έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πξνο αληηθαηάζηαζε 

πξνζσπηθνχ ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο αλαζηνιήο θαζεθφλησλ γηα 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη’ εθαξκνγή ηεο πεξ. (α) ηεο 
παξ.6 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4820/2021 γηα ηελ δνκή 
«ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ». 

9. Tνλ Ο.Δ.Τ ηνπ ΠΟΛΤΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 
10. Σν γεγνλφο φηη γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη φπσο 

νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4820/21 (ΦΔΚ 130/23.07.2021 ηεχρνο Α'), 

εκβνιηάδεηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 φιν ην πξνζσπηθφ ησλ 
ηδησηηθψλ, δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ κνλάδσλ θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη θξνληίδαο 

αηφκσλ κε αλαπεξία (ηαηξηθφ, παξαταηξηθφ, λνζειεπηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ 
πξνζσπηθφ) θαη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο θαη θαηά παξέθθιηζε 
θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, επηβάιιεηαη ην εηδηθφ δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο 

αλαζηνιήο θαζεθφλησλ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

 

ΑΔΑ: ΨΟ39ΟΚ9Β-ΦΚΧ



 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 
 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά 
ελφο (1) αηφκνπ ζην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο, Παηδείαο θαη 

Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, 
έδξα, εηδηθφηεηα, θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα 

αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΑΔΑ: ΩΥΡΞ4658Χ2-Κ2Η 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ανά κφδικό θέζης) 

 
Τπεξεζία 

Έδξα 

ππεξεζίαο/ηφπνο 
απαζρφιεζεο 

 
Δηδηθφηεηα 

 
Γηάξθεηα 
ζχκβαζεο 

 
Αξηζκφο 
αηφκσλ 

 
Κσδηθφο 
ζέζεο 

 

 
ΠΟΛΤΚΟΙΝΧΝΙΚΟ 

 

 
 

 

 

Φέξεο 

 

 
 

 
 
 

ΠΕ Κοινωνικής 
Εργαζίας 

Απφ ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζχκβαζεο 
έσο ηξεηο 

(3) κήλεο 
κε πιήξε 

απαζρφιεζε 
θαη κε 

δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο 

έσο ηξεηο 
(3) κήλεο 

επηπιένλ. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Σίηλος ζποσδών 
και λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα 

 

 

 
Για ηον Kωδικό Θέζης 1: 

1) Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο  . 

 2) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ. 3) 

Δμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο ή/θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζε γπλαίθεο ζχκαηα βίαο.  
  

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ: 

1. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. (Ν.2431/1996). Γηα ηνπο 

πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. απαηηείηαη ε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία 
απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο (Ν.2413/1996, άξζξν 10, παξ.1 

2. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ. 

3. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ. 
4. Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, 

ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε). 
 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ: 

χκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση: ΓΙΓΑΓ/Φ.69/176/νηθ.16259/16-8-2021 Δγθχθιην 56 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Μέηξα & ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο 

ΑΔΑ: ΩΥΡΞ4658Χ2-Κ2Η 
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πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ», σο θχξην θξηηήξην πέξα ησλ απαηηνχκελσλ 

θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηππηθψλ πξνζφλησλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε πξφζιεςε 
ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ θαζνξίδεηαη ε Δμπειρία ζε ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο 
πιήξσζε ζέζεο. 
ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

Χο ιακβαλφκελε ππφςε εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε 

έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα 
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ θαη απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ 
ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ηνπ ΑΔΠ κε εκεξνκελία 10/6/2021, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο παξνχζαο. 
Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζικού ηίηλοσ ζποσδών κε ηνλ νπνίν 

νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 

ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα 
απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ 

πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ» 
ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 
Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο, πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

2. Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα απαηηνχκελα σο 

άλσ δηθαηνινγεηηθά αλά πεξίπησζε 
3. Σα απαηηνχκελα ζην παξάξηεκα γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο δηθαηνινγεηηθά 

αλά πεξίπησζε. 
Σν πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 

4820/21 (ΦΔΚ 130/23.07.2021 ηεχρνο Α'), νθείιεη θαηά ηνλ ρξφλν πξφζιεςεο 
λα πξνζθνκίζεη: 

α) είηε Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ COVID-19 ηεο Δ.Δ. (EU Digital COVID Certificate - 
EUDCC) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 2021 θαη ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 30.5.2021 

Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α’ 87), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ 
λ. 4806/2021 (Α’ 95) κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ-θαηφρνπ ηνπ φζνλ αθνξά ζηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ θνξσλντνχ 
COVID-19 ή βεβαίσζε εκβνιηαζκνχ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4764/2020 

(Α’ 256), ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηξίηεο ρψξαο, απφ φπνπ 
πξνθχπηεη ε ζπκπιήξσζε δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
εκβνιηαζκνχ, 

β) είηε Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ COVID-19 ηεο Δ.Δ. (EU Digital COVID Certificate - 
EUDCC) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 2021 θαη ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 30.5.2021 
Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 
4806/2021 κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ- 

θαηφρνπ ηνπ φζνλ αθνξά ζηε λφζεζε απφ ηνλ θνξσλντφ COVID-19 ή βεβαίσζε 
ζεηηθνχ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ’ αξ. 

2650/10.4.2020 (Β’ 1298) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη 
Δπηθξαηείαο ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηξίηεο ρψξαο, απφ φπνπ 
πξνθχπηεη ε παξέιεπζε ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζεηηθήο 

δηάγλσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ιήμε ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ δελ 
κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζεηηθήο 

δηάγλσζεο. Υσξίο ηελ σο άλσ θαηά πεξίπησζε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ δελ είλαη 
δπλαηή ε πξφζιεςε θαη ε θαηάξηηζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κε ηα απαηηνχκελα σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθά κφλν ειεθηξνληθά ζην e-mail: info@kkpapp.gr 

Η παξνχζα λα αλαξηεζεί νιφθιεξε ζην ΠΟΛΤΚΟΙΝΧΝΙΚΟ (Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ), 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ζηε Γηαχγεηα. 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ: 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη πέληε (5) εκέξεο ππνινγηδφκελεο 
εκεξνινγηαθά θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο 
ππεξεζίαο καο θαη δεκνζίεπζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. Η 

αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ 
απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηφηε ε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Οη ελδηαθεξφκελνη, ηελ 
αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο κε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά, 
κπνξνχλ λα ηελ αλαδεηήζνπλ ζηελ ππεξεζία καο ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο . 
 

Ο Πρόεδρος 

ηοσ Γ.  

                                                        ΓΚΟΤΓΚΟΤΛΑΚΗ ΥΡΗΣΟ 
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