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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου 
Τυρνάβου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας του σεισμού στις 03/03/2021 
 

O ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007, όπου σύμφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 2 του 
Συντάγματος επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. για την 
αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις 
εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε 
περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας 
άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η 
πρόσληψη επιτρέπεται µόνο εφόσον ο Νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ28/Α') «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν 4765/2021. 
5.  Το με Α.Π.: 1739/04-03-2021 (ΑΔΑ:65ΖΒ46ΜΤΛΒ-1ΘΤ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την οποία κηρύχθηκε σε 
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από το σεισμό στις 
03/03/2021.  

6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 2510/Β΄/14-09-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Τυρνάβου το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την 

αντιμετώπιση των αυξημένων, έκτακτων και επειγουσών αναγκών καθώς και τη διαχείριση 
των συνεπειών αυτού που προέκυψαν από το σεισμό στις 03/03/2021. 

mailto:skriba@tirnavos.gr
ΑΔΑ: ΨΑΧΨΩΗΚ-1ΛΦ



8. Την ανάγκη πρόσληψης 4 ατόμων ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, 2 ατόμων ΤΕ 
Διοικητικού/Οικονομικού,  2 ατόμων ΔΕ Διοικητικού, 1 ατόμου ΔΕ Κλητήρων – Οδηγών Β΄ 
Κατηγορίας, 2 ατόμων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. 

9. Την υπ΄αριθμ. 59/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τυρνάβου με θέμα 
την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών στο Δήμο 
Τυρνάβου λόγω σεισμού. 

10. Τις υφιστάμενες στην παρούσα χρονική περίοδο, απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες 
που προήλθαν από τον σεισμό στις 03/03/2021. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) 
ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών του 
Δήμου Τυρνάβου που οφείλονται στο σεισμό της 03ης/03/2021, αποτέλεσμα του οποίου ήταν η 
κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι θέσεις, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, 
ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο: 
 
 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

ΑΤΟΜ
ΩΝ 

 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΕ 
Διοικητικού/ 
Διοικητικού- 
Οικονομικού 

4 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής, και β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου 
 

Από την 
ημέρα 
υπογραφής 
της σύμβασης 
και έως 
02/11/2021 

ΤΕ 
Διοικητικού/ 
Διοικητικού - 
Οικονομικού 

2 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή  πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  και β)  
γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 
 

ΔΕ 
Διοικητικού 

2 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας και                            
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 
 

ΔΕ 
Κλητήρων – 
Οδηγών Β΄ 
Κατηγορίας 

1 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και β) Άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου τουλάχιστον  Β΄ κατηγορίας. 
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ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 

2 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους 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 
 

 

 
 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά 
το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007), (δηλαδή 
να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί 
τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων. 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου 

σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
3. Υπεύθυνη δήλωση  
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Λόγω του κατεπείγοντος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο 
email skriba@tirnavos την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση,  δικαιολογητικά,  μέσα 
σε προθεσμία δύο (2) ημερών, δηλαδή από την Πέμπτη 11/03/2021 έως και την Παρασκευή 
12/03/2021 και ώρα 14:00. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους 
με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, αυτό θα γίνεται μόνο κατόπιν 
τηλεφωνικού ραντεβού. 
 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Να αναρτηθεί στο πρόγραμμα: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στα 
καταστήματα των λοιπών δημοτικών ενοτήτων και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 
                                                       Ο Δήμαρχος Τυρνάβου 
 
 
                                            Ιωάννης   Κόκουρας  
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