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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη
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Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.3146/2003.
Την υπ’αριθμ. 2278/12-01-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
Τις διατάξεις του αρ.20 παρ.4 του Ν.2738/1999 και του Ν.3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
Τις διατάξεις των άρθρων 113,163 και 282 του Ν.3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/03-04-1994) «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης», όπως
ισχύει με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού να προσλάβουν
έκτακτο προσωπικό για μέγιστο διάστημα οχτώ (8) μηνών από την επέλευση του
γεγονότος ή την κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης , χωρίς να απαιτείται έγκριση της
Τριμελούς επιτροπής της 55/88 ΠΥΣ.
Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015).
Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.20α του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α/14-03-2012), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.22 του άρθρου 12
του Ν.4071/2012 «Ρύθμιση για την Τοπική Ανάπτυξη, της Αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίες 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012).
Την υπ’αριθμ. 5162/11-07-2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας.
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.
Το υπ’αριθμ. ΚΡΞ/12539(77)/09-01-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Το υπ.αριθμ.Φ311/2/07-01-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Την υπ’αριθμ. 0153/09-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΙΧ746ΜΤΛΒ-Λ33), απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δήμων Πολυγύρου, Νέας Προποντίδας, Κασσάνδρας,
Σιθωνίας 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.
Το 30249/11-01-2021 έγγραφο διαβίβασης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας της 3ης παράτασης κήρυξης έκτακτης ανάγκης της 10 Ιουλίου
2019, των Δήμων Πολυγύρου, Νέας Προποντίδας, Κασσάνδρας, Σιθωνίας και
Αριστοτέλη, για έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 12 Ιουλίου 2021.
Το αριθμ.πρωτ. 6117/12-07-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας της 4ης παράτασης κήρυξης έκτακτης ανάγκης της 10ης Ιουλίου 2019 των
Δήμων Πολυγύρου, Νέας Προποντίδας, Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, για έξι
(6) μήνες, ήτοι μέχρι 12 Ιανουαρίου 2022 (ΑΔΑ:68ΔΚ46ΜΤΛΒ-ΙΕΥ).
Το αριθμ.πρωτ. 255/14-01-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας της 5ης παράτασης κήρυξης έκτακτης ανάγκης της 10ης Ιουλίου 2019 των
Δήμων Πολυγύρου, Νέας Προποντίδας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Κασσάνδρας Π.Κ.Μ, για
τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και 12 Απριλίου 2022. (ΑΔΑ: 6ΧΚΑ46ΝΠΙΘ-Ζ87)
Το αριθμ.πρωτ. 2603/12-04-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας της 6ης 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 έως και 12 Οκτωβρίου 2022.(ΑΔΑ:
ΡΠ2Ψ46ΝΠΙΘ-Δ0Ν)
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18. 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 τη υγεία των πολιτών του Δήμου Αριστοτέλη.
19. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αριστοτέλη η σοβαρή έλλειψη προσωπικού καθιστά αδύνατη
την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν, από το
υπάρχον προσωπικό.
20. Την ανάγκη πρόσληψης πέντε (5) ατόμων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και
επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των έντονων καιρικών και
πλημμυρικών φαινομένων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και
διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 του
Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/03-03-1994), όπως ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ.1 του αρθ.41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015).
21. Την υπ’αριθμ. 10673/15-06-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης
των αναγκαίων πιστώσεων.
22. Την αριθμ. 179/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
23. Την υπ’αριθμ.πρωτ.1047/17085/31-08-2021 απόφαση του Δημάρχου Αριστοτέλη με
θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2)
μηνών συνολικά πέντε (5) ατόμων προσωπικού πολιτικής προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη
που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής με τις παρακάτω ειδικότητες.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΥΕ Εργάτες
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ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του
Ν.2527/97

Δύο (2)
μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ)
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται
από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ
Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση
ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με
άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).
2. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3528/2007
(Υπαλληλικός Κώδικας).
3. Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά
προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και
ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να επισυνάψουν:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή κρίσιμες σελίδες του
διαβατηρίου τους (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
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
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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, δεν
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 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).
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα
του Δήμου Αριστοτέλη.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην
έδρα του Δήμου 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) μέσα σε προθεσμία

τριών (3)

εργάσιμων ημερών και ειδικότερα από 11/07/2022 έως 13/07/2022.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου.
Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

