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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

διάρκειας τριών (3) µηνών 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 206  παρ.1 «Προσωπικό για κατεπείγουσες 
εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» του ν.3584/2007 «Κώδικας 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
3.Την εγκύκλιο 27 µε αρ.πρωτ.:οικ.27404/31-07-2015 του Υπ.Εσ. και ∆ιοικ. 
Ανασυγκρότησης, Θέµατα Προσωπικού Αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθµού, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 άρθρο 41 παρ.2, σύµφωνα µε την 
οποία παρέχεται κατ’εξαίρεση, η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού 
ορισµένου χρόνου µε διάρκεια σύµβασης ως τριών µηνών σε συνολικό 
διάστηµα δώδεκα µηνών, χωρίς έγκριση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 όπως 
ισχύει και χωρίς την τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του 
ν.2190/1994 όπως ισχύει, εφόσον πρόκειται για προσωπικό που 
απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών. 
4.Την αριθµ.209/2022 (Α∆Α:ΡΩ00Ω9∆-ΧΜΦ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου µε θέµα «Αποδοχή χρηµατοδότησης για κάλυψη 
δράσεων πυροπροστασίας έτους 2022»  
5.Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου όπως τροποποιήθηκε, εγκρίθηκε και δηµοσιεύτηκε 
(ΦΕΚ 443/τ.Β΄/05-2-2021). 
6.Την από 04/05/2022  βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ίου-
Ολύµπου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης 
µισθοδοσίας. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ΑΔΑ: Ω814Ω9Δ-ΧΝΗ



 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
διάρκειας τριών (3) µηνών, δέκα επτά (17) ατόµων για την κάλυψη 
εκτάκτων, κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών που προέκυψαν από την 
ανάγκη πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, και συγκεκριµένα του 
εξής,αριθµού ατόµων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα 
προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 ∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 2527/97) 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, είτε µε φυσική παρουσία, είτε 
ηλεκτρονικά, στο ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου (Τηλέφωνα ∆ηµαρχείου, τηλ: 
2352350159,102,136,150) τα παρακάτω δικαιολογητικά στα εξής mail:  
prosopiko1@dion-olympos.gr και protokollo@dion-olympos.gr,  
 
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας). 
2. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 
3.Αντίγραφο του δελτίου ποινικού µητρώου εκδιδόµενο κατ΄  ανώτατο 
όριο ένα µήνα πριν της αίτησης του υποψηφίου προς διορισµό - 
Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας. 
4.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 που να αναφέρεται ότι πληρούν 
τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο δηµόσιο (περί µη καταδίκης για 
πληµµέληµα ή κακούργηµα)- Χορηγείται από την υπηρεσία µας. 
5.Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν οι 
υποψήφιοι αν τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες έχουν απασχοληθεί σε 
δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994 
µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειµένου να κριθεί εάν οι υποψήφιοι έχουν 
κώλυµα πρόσληψης ή όχι.Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να 
δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική 
διάρκεια της απασχόλησης τους (έναρξη και λήξη). 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
 
 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Α:ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
 ΘΕΣΗΣ 

                                 ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ 
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  ΣΥΝΟΛΟ 17 

ΑΔΑ: Ω814Ω9Δ-ΧΝΗ



Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων των 
δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου ∆ίου Ολύµπου,  στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου και στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογισµένες 
ηµερολογιακά), και αρχίζει από την  10/06/2022  έως  16/06/2022. 
 
 
 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 

                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 

ΑΔΑ: Ω814Ω9Δ-ΧΝΗ
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