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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣYΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ
ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010)».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ143/τ.Α΄/28-06-2007)« Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί προσωπικού για κατεπείγουσες
εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 116 του
Ν.4547/2018 (ΦΕΚ102τ Α΄/12-06-2018) «Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της
ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε
συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται
στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες
σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)μηνών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
Ν.3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να εξαιρείται
των διαδικασιών του Ν. 2190/1994.
4. Τη με αριθμ. 142/2019 (AΔΑ:ΩΧ37Ω63-Π8Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την
οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ και πέντε
(5)ΥΕ ΕΡΓATΩΝ ΚΗΠΟΥ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
τεσσάρων(4)μηνών για την αντιμετώπιση των αναγκών πυρασφάλειας έτους 2019.
5. Τη με αρ. πρωτ.47333/13261/14-05-2019 (αρ. εισ. πρωτ. Δήμου 18370/20-05-2019)
Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης περί ελέγχου νομιμότητας της με αρ. 142/2019
AΔΑ:ΩΧ37Ω63-Π8Λ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου Αττικής σχετικά με
την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής.
6. Την αρ. πρωτ. 17909/15-05-2019 βεβαίωση (ορθή επανάληψη 20-05-2019) πιστώσεων της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
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Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
τεσσάρων -4-μηνών, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών - πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που
εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κωδικός
θέσης
102

103

Κωδικός
θέσης
102
103

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΕ 16
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΟΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ
(4) ΜΗΝΕΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΗΠΟΥ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ
(4) ΜΗΝΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
10

5

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 Ν.2527/97)
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 Ν.2527/97)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 102,103.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα
πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
για την οποία προσλαμβάνονται.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Oι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας,
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για τους υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια),
Άδεια παραμονής σε ισχύ για τους υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια,
Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου δηλώνουν ότι έχουν την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων ΥΕ16
ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ και ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ.
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6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου δηλώνουν ότι : α) δεν 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) δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με
τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το
αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) δεν τελούν υπό δικαστική
συμπαράσταση.
Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για
θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986 , ο υποψήφιος δηλώνει ότι εξαιρείται από το κώλυμα επειδή έχει εκτίσει την
ποινή του ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή επειδή
έχει απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο
δωδεκάμηνο που υπολογίζεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία οι
υποψήφιοι πρόκειται να προσληφθούν και προς τα πίσω, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια
υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του
εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε
περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία
απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη) .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, Γραφείο
Προσωπικού, υπόψη κας Πατσουράκη Σταυρούλας (τηλ. Επικοινωνίας:2132007756-752).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 04-06-2019 έως και 10-06-2019.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Αγίου
Δημητρίου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου (www.dad.gr) και στο πρόγραμμα
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άγιος ∆ηµήτριος .../.../.....

