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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης
του Δήμου Μυλοποτάμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 58 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α).
2. 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 σειστούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές,
καθώς και σε περιπτώσεις άφεσης 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. Την με Α.Π:1677/28-02-2019 (ΑΔΑ: 64ΠΜ46ΜΚ6Π-Δ2Ι) Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου σε
Κατάσταση Έκτακτης Πολιτικής Προστασίας έως 26/08/2019.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (ΦΕΚ 28 τ.Α΄ )
5. Τις διατάξεις του Άρθρου 1, παρ. 2, εδ. ιε του Ν. 3812/2009(ΦΕΚ 234 τ.Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1α του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης – Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση –
Αποκατάσταση Αδικιών» (ΦΕΚ 47 τ.Α΄).
7. Την υπ΄αριθμ. 8/24-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΞΛ5ΩΚΞ-Β1Β) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μυλοποτάμου με θέμα την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών
αναγκών.
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8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 2021/Β΄/09-09-2011)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2975/Β΄/22-11-2013, ΦΕΚ 3215/Β’/14-09-2017, ΦΕΚ
636/Β΄/27-02-2019).
9. Την υπ.αριθμ. 5238/15-04-2019 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής
Υπηρεσίας περί ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας.
10. Τις υφιστάμενες στην παρούσα χρονική περίοδο, απρόβλεπτες και επείγουσες
ανάγκες που προήλθαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, εκτάκτων και κατεπειγουσών
αναγκών του Δήμου Μυλοποτάμου που οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα,
αποτέλεσμα των οποίων ήταν η κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι
θέσεις, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα ειδικά τυπικά προσόντα:
Υπηρεσία

ΔΗΜΟΣ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Έδρα
υπηρεσίας

Πέραμα

Ειδικότητα

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Διάρκεια
σύμβασης

Τυπικά Προσόντα

Αριθμός
ατόμων

Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της
σύμβασης
έως και
26/08/2019

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
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.
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Α. 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.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης θα τους χορηγείται από το
Γραφείο Ανθρωπινού Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μυλοποτάμου),
πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
3. Πιστοποιητικό Οικ/κής Κατάστασης
4. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν
τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει
απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.
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2190/1994, με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα
πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην
οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και
λήξη). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος
μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος
της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα
πίσω, δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης (δίνεται από την Υπηρεσία)
5. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)
6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ
7. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ (π.χ. Εκκαθαριστικό ΔΟΥ).
8. Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το πρώην Ι.Κ.Α.
9. Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας απαιτείται αποκλειστικά και μόνο σχετική
βεβαίωση ΟΑΕΔ και η ημερομηνία έκδοσής της δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Γ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο Πρόγραμμα Διαύγεια του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του
Δήμου Μυλοποτάμου (Πέραμα) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Δ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Ανθρωπινού
Δυναμικού του Δήμου Μυλοποτάμου (Δημαρχείο Μυλοποτάμου- Πέραμα ), τηλ:2834 3
40322 και αρμόδια για την παραλαβή και για περισσότερες πληροφορίες είναι η κυρία
Σταθάκη Ιωάννα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στον
πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου δηλαδή από 7/5/2019 έως
10/5/2019.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

