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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Για την πρόσληψη προσωπικού  
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου  για την κάλυψη 

εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών 
(2 µηνης διάρκειας απασχόλησης) 

Eχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του   Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του  Κώδικα 

Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδ.ιε΄του Ν.3812/2009   
4. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012   
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/99. 
6. Την υπ΄αριθ.  120/2013  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Ραφήνας-Πικερµίου, σχετικά µε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίµηνης 
διάρκειας. 

7. Την αριθ.πρωτ.  47140/38701/10-9-2013         απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής περί έγκρισής της υπ΄αριθ.   
120/2013  απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ραφήνας-Πικερµίου  

 
Ανακοινώνει 

 
ότι θα προσλάβει προσωπικό  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, συνολικού αριθµού  δέκα   (10)  ατόµων, για την κάλυψη εκτάκτων 
κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών για την   πυρασφάλεια    του ∆ήµου 
Ραφήνας-Πικερµίου       διάρκειας δύο (2) µηνών, για τις εξής κατά αριθµό 
ατόµων  ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:   
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  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1.      Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 60 ετών. 

2.      Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

  3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους 
υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07. 

4.      Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 
υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης. 

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν 

επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

     Οι ενδιαφερόµενοι, µαζί µε το έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να 

υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωµένα :  

  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 1 ΥΕ  εργατών  πυροπροστασίας      
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα       
( άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 

5 ∆ύο (2) 
µήνες 

2   ∆Ε οδηγών  πυροσβεστικού οχήµατος 
                              
α) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ 
κατηγορίας.  
β) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η 
οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη 
∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 
 
 
  
 

1 ∆ύο (2) 
µήνες 

3   ∆Ε οδηγών  πυροσβεστικού οχήµατος 
                              
α) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ 
κατηγορίας.  

 
 

4 ∆ύο (2) 
µήνες 
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1.       Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας    

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει 

εργαστεί το τελευταίο δωδεκάµηνο στο  ∆ήµο Ραφήνας-Πικερµίου  µε σύµβαση 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου  διάρκειας 2 µηνών     

3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία  να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει 

εργαστεί  το τελευταίο δωδεκάµηνο στο δηµόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό 

διάστηµα της απασχόλησής του  στο φορέα αυτόν.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους µαζί µε τα 

απαιτούµενα   δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου 

Ραφήνας-Πικερµίου (∆/νση:  Αραφηνίδων Αλών 12, τηλ: 2294321024)  , 

εντός προθεσµίας πέντε (5)  ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της 

τελευταίας δηµοσίευσης της   ανάρτησής   στο κατάστηµα της υπηρεσίας και 

στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος  και συγκεκριµένα 

από   13-9-2013     ηµέρα   Παρασκευή    έως     17-9-2013      ηµέρα  Τρίτη .         

    

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   

   H παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα (Αραφηνίδων Αλών 

12)  του ∆ήµου Ραφήνας-Πικερµίου   

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου αµέσως  µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των 

υποψηφίων. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν  πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, 

αντικαθίστανται µε άλλους  από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα 

της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά  εγγραφής τους σε αυτόν.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών, µε σύβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών 

σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου  206 του ν. 3584/2007, εξαιρείται των 
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διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 

2190/94. 

2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο 

µηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί µε νέα δίµηνη σύµβαση εντός δώδεκα 

µηνών, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94.  

3.  Κώλυµα  8µηνης απασχόλησης  

∆εν  υπάρχει κώλυµα 8µηνης απασχόλησης, 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 σε φορείς του δηµοσίου, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.. 3812/2009 (δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά 

πρόσωπα, ΟΤΑ α΄και β΄βαθµού κα.)  

4. Κωλύµατα του Π.∆. 164/2004: 

  Το κώλυµα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.∆.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση 
ΟΤΑ α΄ βαθµού (∆ήµος), ο οποίος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3852/2010 
(Πρόγραµµα «Καλλικράτης») συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων 
δήµων ή κοινοτήτων.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυµα θα εφαρµόζεται στην περίπτωση συµπλήρωσης 
απασχόλησης 24 µηνών (µετά την 1.1.2011) στο νέο δήµο έως σήµερα.  

∆εν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει  συνάψει µε τον φορέα διαδοχικές συµβάσεις 

όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.∆. 

5. Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβαση σε σύµβαση αορίστου 

χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

 
 

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 

 
 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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