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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά,    02.08.2013 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ  Αριθµός Πρωτ/λου :  24373 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας 
Ταχ.∆/νση : Βιθυνίας 2, ΤΚ 632 00 Ν.Μουδανιά 
Τηλέφωνο : 23733-25533, 23730-25887 
Fax : 23730-65037 
Πληροφ. : Σ. Μισοκοίλη 
   Κ. ∆αλαµπίρας 

 

ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   

Πρόσληψης Προσωπικού µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 

για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας 

του ∆ήµου Νέας Προποντίδας του Νοµού Χαλκιδικής για το έτος 2013. 

Ο ∆ήµαρχος Νέας Προποντίδας του Νοµού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 2190/1994, του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 2738/1999 

και του άρθρου 1, εδάφιο ιε της παρ. 2, του Ν. 3812/2009, σύµφωνα µε τις οποίες µπορεί να 

προσληφθεί από τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 

η διάρκεια της οποίας δε µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα 

δώδεκα (12) µηνών (ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται µε αφετηρία το τέλος της 

απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 168 και 206 του Ν. 3584/2007. 

4. Την αριθ. οικ. 8920/6.3.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Την αριθ. 356/2013 (Α∆Α: ΒΛΩΒΩΚΤ-Π03) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Νέας Προποντίδας για την πρόσληψη εξήντα (60) ατόµων (Εργατών/τριών καθαριότητας 

απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων κατηγορίας ΥΕ) για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών 

εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθα-ριότητας του ∆ήµου. 

6. Την αριθ. 24292/2.8.2013 βεβαίωση της Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας για την ύπαρξη της απαραίτητης πίστωσης στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου του οικονοµικού έτους 2013. 

7. Την αριθ. 16065/2.8.2013 εγκριτική απόφαση (Α∆Α: ΒΛΩ7ΟΡ1Υ-ΨΙ0) του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

ΑΑ νν αα κκ οο ιι νν ώώ νν εε ιι   

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για 

χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, συνολικού αριθµού εξήντα (60) ατόµων για την 

αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου 

για την εξής, κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητα, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:  
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Α/
Α 

Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθµός 

1 
Εργάτες/τριες Καθαριότητας 

Απορριµµατοφόρων Αυτοκινήτων 
Κατηγορίας ΥΕ 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
∆εν απαιτείται τίτλος σπουδών 

(άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/971) 

Εξήντα 
(60) 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται µεταξύ τους µε τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

Α. Χρόνος Ανεργίας: 200 µονάδες για τέσσερις µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα 

ανεργίας άνω των 4 µηνών µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες.  

Ο υπολογισµός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ηµέρα προθεσµίας 

υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά πλήρεις µήνες. 

Η ανεργία αποδεικνύεται µε πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ και αποκλείεται η απόδειξη µε 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.  

  

Β. Χρόνος Εµπειρίας: 7 µονάδες για κάθε µήνα εµπειρίας µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες. 

Ο αριθµός των µηνών εµπειρίας προκύπτει από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα 

KAI υπολογίζεται είτε µε βάση τον αριθµό των ηµερών ασφάλισης είτε µε βάση τη χρονική 

περίοδο ασφά-λισης. 

Οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ, για τους οποίους η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από ηµέρες 

ασφάλισης, υπολογίζουν τους µήνες εµπειρίας διαιρώντας το σύνολο των ηµερών 

ασφάλισης διά του 25. 

Οι ασφαλισµένοι σε λοιπά ασφαλιστικά ταµεία πλην του ΙΚΑ, για τους οποίους η 

ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της χρονικής 

περιόδου ασφάλισης, υπολογίζουν τους µήνες εµπειρίας αφαιρώντας την ηµεροµηνία 

έναρξης της ασφάλισης από την εποµένη της αντίστοιχης ηµεροµηνίας λήξης, ώστε να 

υπολογιστεί και η τελευταία ηµέρα ασφάλισης. 

Οι απασχολούµενοι σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, που αποδεικνύουν την εµπειρία τους µε 

σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης υπολογίζουν τους µήνες εµπειρίας 

αφαιρώντας την ηµερο-µηνία έναρξης της απασχόλησης από την εποµένη της ηµεροµηνίας  

Αν κατά τον υπολογισµό µηνών εµπειρίας µε βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης 

προκύπτει από διαφορετικά διαστήµατα απασχόλησης (π.χ., ΟΑΕΕ και ∆ηµόσιο) αριθµός 

ηµερών εµπειρίας ίσος ή µεγαλύτερος του ενός µήνα, ο υποψήφιος διαιρεί τον αριθµό αυτό 

διά του 30 και προσθέτει το ακέραιο µόνο αποτέλεσµα στο σύνολο των µηνών 

απασχόλησης. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε µε καθεστώς µερικής απασχόλησης ο χρόνος 

εµπειρίας υπολογίζεται στο ήµισυ. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (αρθ. 169 του Ν. 3584/2007) 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής 

δικαιολογητικά επικυρωµένα : 
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1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης. 

2. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας). 

3. Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων ή φορέων του δηµόσιου τοµέα (για την απόδειξη της 

εµπειρίας). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία δηλώνουν ότι:  

««ππλληηρρώώ  τταα  γγεεννιικκάά  ππρροοσσόόνντταα  δδιιοορριισσµµοούύ  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  γγιιαα  ττοουυςς  µµόόννιιµµοουυςς  

υυππααλλλλήήλλοουυςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  µµέέρροουυςς  ττοουυ  ΝΝ..33558844//22000077»». 

5. Οι υποψήφιου χωρίς ελληνική ιθαγένεια, πρέπει να αποδείξουν  ότι γνωρίζουν την 

Ελληνική γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόµενης 

ειδικότητας και να προσκο-µίσουν Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 

10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, 

Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, του Α ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ή Α2 ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσµίας έξι (6) ηµερών, από 

την Παρασκευή 02 Αυγούστου 2013 έως και την Τετάρτη 07 Αυγούστου 2013, 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, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Βιθυνίας 2, Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά,  απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου 

∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας, υπόψιν κ. ∆αλαµπίρα Κων/νου ή κας Μισοκοίλη 

Σοφίας, (τηλ. Επικοινωνίας: 23730-25887, 23730-25533, 23730-65804). Στην περίπτωση 

αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικά, 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. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ 
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