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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                                        Ιερισσός, 02/11/2021 
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  21798 
Ταχ. Δ/νση: 63075 ΙΕΡΙΣΣΟΣ      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Τηλέφωνο: 2377350000 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Bάσει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623 

[ΦΕΚ 134Α/09.08.2019], ο Ετήσιος προγραμματισμός των προσλήψεων προσωπικού κάθε 

κατηγορίας των Δήμων, έγκειται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Βάσει του αρ. 206 του Ν. 3584/2007 [ΦΕΚ 143Α/28.06.2007]: Προσωπικό για κατεπείγουσες 

εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α. 1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού 

οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω 

δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. 

Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο 

Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων 

πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή 

απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 

15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει 2. Επιτρέπεται η πρόσληψη 

υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που 
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εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω 

κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα 

διάρκειας του κωλύματος. 3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν 

υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει. 

3. Την υπ. αρ. 5162/11.07.2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας  
4. Το υπ.αριθμ.πρωτ ΚΡΞ/737611(5254)/22.11.2019 έγγραφο του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας περί επικαιροποίησης της υπ.αριθμ 5162/11.07.2019 απόφασης κήρυξης σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης των Δήμων Πολυγύρου, Νέας Προποντίδας, Κασσάνδρας, Σιθωνίας 

και Αριστοτέλη της Π.Ε Χαλκιδικής, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. 

5. Το υπ. αρ. ΚΡΞ/12539(77)/09-01-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

6. Το υπ. αρ. Φ311/2/07-01-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

7. Την υπ.αριθμ 0153/09.01.2020 [ΨΙΧ746ΜΤΛΒ-Λ33], απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 

των Δήμων Πολυγύρου, Νέας Προποντίδας, Σιθωνίας, Κασσάνδρας και Αριστοτέλη, της 

Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς 

εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών από τα 

έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, ριπαίοι θυελλώδεις άνεμοι) που 

εκδηλώθηκαν στις 10 Ιουλίου 2019 στις παραπάνω περιοχές, δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι η εν 

λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 10 Ιουλίου 2020. 

8. Την υπ.αριθμ 5279/10-07-2020 [6Μ8Υ46ΜΤΛΒ-ΚΤΤ], απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 

των Δήμων Πολυγύρου, Νέας Προποντίδας, Σιθωνίας, Κασσάνδρας και Αριστοτέλη, της 

Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς 

εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών από τα 

έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, ριπαίοι θυελλώδεις άνεμοι) που 

εκδηλώθηκαν στις 10 Ιουλίου 2019 στις παραπάνω περιοχές, δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι η εν 

λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 11 Ιανουαρίου 2021. 

9. Το 30249/19.01.2021 έγγραφο διαβίβασης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας της 3ης παράτασης κήρυξης έκτακτης ανάγκης της 10ης Ιουλίου 2019, των Δήμων 

Πολυγύρου, Νέας Προποντίδας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Κασσάνδρας Π.Κ.Μ, για έξι (6) μήνες, 

ήτοι εως και 12 Ιουλίου 2021 [ΑΔΑ: 6Ν1Φ46ΜΤΛΒ-0ΩΝ]. 
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10. Το ότι ο Δήμος Αριστοτέλη έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εώς και 12/01/2022, 

με βάσει της σχετικής Απόφασης 6117/12.07.2021 [ΑΔΑ: 68ΔΚ46ΜΤΛΒ-1ΕΥ ] του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

11. Την ανάγκη αποκατάστασης ζημιών στις υποδομές και Οδικό δίκτυο από την πτώση δένδρων, 

κλαδιών και μεγάλων ποσοτήτων χωμάτων από παρακείμενους λόφους, πλημμυρών και τον 

υψηλό κίνδυνο δημιουργίας μολυσματικών εστιών, απειλώντας την ασφάλεια και την υγεία των 

πολιτών του Δήμου Αριστοτέλη.  

12. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αριστοτέλη και στην Π.Ε Χαλκιδικής, η σοβαρή έλλειψη προσωπικού 

καθιστά αδύνατη την αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν, από 

το υπάρχον προσωπικό. 

13. Την αρ. πρωτ. 21764/02-11-2021 βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας ύπαρξης πιστώσεων για το 

2021. 

14. Την 365/13.10.2021 [ΑΔΑ: ΩΜ4ΟΩΨ2-6ΙΧ] Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη δώδεκα (12) υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την 

ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη, βάσει του αρ. 206 του Ν. 3584/2007 [ΦΕΚ 

143Α/28.06.2007].  

 

Ήτοι δώδεκα (12) ΥΕ Εργάτες 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 
ΔΗΜΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΥΕ Εργάτες  Δύο (2) μήνες 12 

 ΣΥΝΟΛΟ 12 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
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Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101  Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (αρθρ. 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997) 

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

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους 

3. Βεβαίωση ΑΦΜ. 

4.  Βεβαίωση ΑΜΚΑ. 

5.  Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου (ΙΚΑ) 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. 

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. 

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που 

συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν 

απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του 

Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για 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) 

 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό 

ανάρτησης στο φορέα.  
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Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, 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 έδρα του Δήμου 

μας στην Ιερισσό 63075 ΙΕΡΙΣΣΟΣ, απευθύνοντάς την στο Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κας Δάνη 

Ιφιγένειας (τηλ. επικοινωνίας: 2377350000), στο Δημοτικό Κατάστημα Αρναίας Τ.Κ. 63074 ΑΡΝΑΙΑ, 

απευθύνοντάς την επίσης στο Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κας Αργυρού Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 

2372350104)  

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τέσσερις (4) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 

αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του 

Δημαρχείου Ιερισσού, ήτοι από Τετάρτη 03/11/2021 έως και την Δευτέρα 08/11/2021,  Για την 

αίτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αίτηση Γενικού τύπου, διαθέσιμες στο Δημαρχείο Ιερισσού  και σε 

κάθε τοπικό Υποκατάστημα. 

 

Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου 

υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού διάρκειας  δύο (2) μηνών. 

 
 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ 
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