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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις :  
 Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τ.Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 Του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 τ.Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 116 του Ν. 
4555/2018 « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – 
Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
Αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] » (ΦΕΚ 133 τ.Α΄ ) 

 Του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 134 τ.Α΄) όπως 
ισχύουν 
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 Του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 
Διοίκησης» (ΦΕΚ 28 τ.Α΄ ) 

 Του άρθρου 1 παρ. 2 και του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 
«Αναμόρφωση του Συστήματος Προσλήψεων στον Δημόσιο 
Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234 τ.Α΄ ) 

 Του άρθρου 41 παρ. 1α του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης – Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας – 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών» (ΦΕΚ  
47 τ.Α΄ ) 

 Τις υπ’ αριθμ. 33/οικ.29825/7-7-2003 «Θέματα προσωπικού 
και αιρετών οργάνων ΟΤΑ α΄ βαθμού»  και 5/οικ.5345/4-2-
2005 «Προσλήψεις προσωπικού ΟΤΑ α΄ βαθμού»  
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων (ΦΕΚ 
2961/23-12-2011 τ.Β΄ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3162 
τ. Β΄ /12-9-2017) 

3. Την υπ’ αριθμ. 331/24-1-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας, με την οποία ο Δήμος Μεγαρέων κηρύχθηκε  
σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την 
διαχείρηση των συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές που 
εκδηλώθηκαν στις  23  Ιουλίου 2018. 

4. Την υπ’ αριθμ. 97/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
«Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών 
αναγκών» (ΑΔΑ: ΨΛΟΩΩΚΠ-Ρ0Α).  

5. Την υπ’αριθμ. 6578/22-3-2019 ανακοίνωσή μας. 
6. Τις υφιστάμενες στην παρούσα χρονική περίοδο, επείγουσες 

ανάγκες που προήλθαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού θα 
γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες και την 
πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, εντός του 
8μηνου από την κήρυξη του Δήμου Μεγαρέων σε Κατάσταση 
Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου έντεκα (11) ατόμων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
97/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (ΑΔΑ: ΨΛΟΩΩΚΠ-Ρ0Α), 
η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 20 του 
Ν.2190/1994 όπως ισχύουν, του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 και της 
παρ. 1α του άρθρου 41 του Ν.4325/2015, για την αντιμετώπιση 
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απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, μετά την κήρυξη του Δήμου 
Μεγαρέων σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για 
την διαχείρηση των συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές που 
εκδηλώθηκαν στις  23  Ιουλίου 2018 για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων 
κατηγορίες εκπαίδευσης, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική 
περίοδο:  

 
Α/Α Κατη

γορία 
Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθ

μός 
 Διάρκεια 

1 ΔΕ Τεχνιτών 
Οικοδόμων 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και 
Επιχρισμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου και 
Αόπλου Σκυροδέματος ή Γυψαδόρου-Σοβατζή  
ή Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης 
πλινθοδομών - γύψου - επιχρίσματος - 
μονώσεων - σκυροδέματος) ή Επικαλύψεων 
και Μαρμάρινων Εργασιών ή Μαρμαροτεχνίας 
ή Τεχνίτης Μωσαϊκών και Πλακοστρώσεων  ή 
Τεχνίτης Μωσαϊκών - Πλακοστρώσεων 
Τεχνίτης Λιθοξόος - Μαρμαράς και 
Λιθοχαράκτης ή Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας 
Μαρμάρου ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων: ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού Λυκείου  ή 
Τεχνικού   Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
(ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή  Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή 
Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.  

ή 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 
ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής 
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
σχετική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 24 
Ιουλίου 
2019 

2 ΥΕ Εργατών 
Γενικών 

Καθηκόντων 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 
ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής 
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 

3 από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 24 
Ιουλίου 
2019 
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3 ΥΕ Εργατών 
Συλλογής 
Ογκωδών 

αντικειμένων 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 
προσόντα άρθρο 5 παρ. 2 του 
Ν.2527/1997 

2 από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 24 
Ιουλίου 
2019 

4 ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 
προσόντα άρθρο 5 παρ. 2 του 
Ν.2527/1997 

5 από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 24 
Ιουλίου 
2019 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην 
έχουν κώλυμα διορισμού , κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) , (δηλαδή 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.  
 
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι , μαζί με την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης θα 
τους χορηγείτε από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού), πρέπει να 
υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, εντός  τριών (3) ημερών από  
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 Απριλίου 2019 έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 Απριλίου 2019. 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους 
ταυτότητας  

2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται) 
3. Φωτοαντίγραφο λοιπών τυπικών προσόντων (όπου απαιτείται) 
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού 

που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου 
μέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία) 

5. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την 
Υπηρεσία) 
 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος ( Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη). 
                                                             

                                                                           Ο Δήμαρχος 
 
 
                                                                  Γρηγόριος Ι.  Σταμούλης  
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