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                                        Χαλανδρίτσα, 17/02/2023 
 
                                                                   Α.Π. :-1662- 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 
∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Γραφείο Ανθρώπινου  ∆υναµικού  
∆/νση: Χαλανδρίτσα 25008 
Τηλ: 2694360317 
email:grprosopikou@erymanthou.gr 

 

         

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

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

αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το Γραφείο Περιβάλλοντος 

και  Πολιτικής Προστασίας της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και στο Γραφείο Προµηθειών 

της ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, για την περίοδο από την 

υπογραφή της σύµβασης έως και την 12
η
 Ιουνίου 2023 µε δυνατότητα παράτασης. 

 
 

Ο ∆ήµαρχος Ερυµάνθου 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  Α΄87/07-06-2010).  

2. Τις σχετικές διατάξεις µε την πρόσληψη  προσωπικού  για  κατεπείγουσες  εποχικές ή 

πρόσκαιρες ανάγκες του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για 

την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων ∆ιοίκησης» ( ΦΕΚ 28/Α/1994) 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 

4. Το  άρθρο   212 του Ν. 3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007), 

5. Το άρθρο 9 του Ν.3812/2009  «Αναµόρφωση του Συστήµατος Προσλήψεων στον ∆ηµόσιο 

Τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ234/Α/2009) όπως ισχύουν 

6. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Ερυµάνθου, ο οποίος  

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2760 Β΄/02-12-2011, όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 583/25-02-2019) 

και ισχύει. 

7. Το άρθρο 36 του Ν. 4765/2021 

8. Την υπ’ αριθ. 10959/16-12-2021(Α∆Α :ΩΞΕ846ΝΠΙΘ-Π4Ρ) Απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών 

που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόµενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πληµµύρες). 

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι ακόµη εν ισχύ τουλάχιστον έως και την 12 Ιουνίου 

2023, µετά την υπ’ αριθ. Α2656/12-12-2022(Α∆Α:9ΣΩΛ46ΝΠΙΘ-ΨΣΠ) Απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας αφού τα προβλήµατα που δηµιούργησαν τα 

έντονα καιρικά φαινόµενα δεν έχουν επουλωθεί. 

9. Το άρθρο 31 του νόµου  ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α’),  σύµφωνα µε οποίο το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για την υποβολή αιτηµάτων πρόσληψης του πάσης 

φύσεως προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των δικηγόρων και νοµικών συµβούλων µε 
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σχέση έµµισθης εντολής και των συµβασιούχων µίσθωσης έργου, σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις. 

10. Τη µε αριθ. 10/2023 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α:9ΙΙΠΩΡΕ-ΕΡ3)περί 

Πρόσληψης προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών. 

11. Την αριθ. Πρωτ.1652/17-02-2023 Βεβαίωση της ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 

Υπηρεσιών για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων για τη δαπάνη µισθοδοσίας που 

προκαλείται από την Πρόσληψη του Προσωπικού. 

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες  λειτουργίας για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών  αναγκών του 

Γραφείου Περιβάλλοντος και  Πολιτικής Προστασίας της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

καθώς και του Γραφείου Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου µας 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πλήρους 

απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόµων, όπως αυτά αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα, 

προκειµένου να αντιµετωπισθούν κατεπείγουσες εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες, για το Γραφείο 

Περιβάλλοντος και  Πολιτικής Προστασίας της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και στο 

Γραφείο Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, για 

την περίοδο από την υπογραφή της σύµβασης έως και την 12
η
 Ιουνίου 2023 µε δυνατότητα 

παράτασης, εφόσον στο ∆ήµο µας παραταθεί  η κήρυξη σε κατάσταση  Έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας, λόγω πληµµυρών, βροχοπτώσεων κλπ. 
 
Πιο συγκεκριµένα:  
Λαµβάνοντας υπόψη τις καταστροφές που προκλήθηκαν στην οδοποιία και τα τεχνικά αυτής, σε 

υδατορέµµατα και καλλιέργειες στα όρια του ∆ήµου Ερυµάνθου, για τις οποίες δεν έχει ακόµη 

ολοκληρωθεί η αποκατάστασή τους, καθώς και την υποστελέχωση των υπηρεσιών του ∆ήµου µας 

και τις νέες πρόσθετες υπηρεσιακές ανάγκες που δηµιουργήθηκαν στο Γραφείο Περιβάλλοντος και  

Πολιτικής Προστασίας της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας και στο Γραφείο 

Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών από την θεοµηνία, κρίνετε 

απαραίτητη η πρόσληψη ενός υπαλλήλου ΠΕ ∆ιοικητικού, για τη διοικητική υποστήριξη των 

διαδικασιών που προέκυψαν από τη θεοµηνία που έπληξε το ∆ήµο και ενός υπαλλήλου ΠΕ 

Οικονοµολόγου  για την εκτέλεση και υλοποίηση των συµβάσεων που παρήχθησαν και θα 

υλοποιηθούν ακόµη µέχρι την εξασφάλιση της   αποκατάστασης των ζηµιών στο ∆ήµο.  
 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός 
Χρονική 
Διάρκεια 

απασχόλησης 

1 
ΠΕ Διοικητικού 

 

Οποιοδήποτε πτυχίο ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής 
1 

Από την 

υπογραφή της 

σύµβασης έως 

και την 12η 

Ιουνίου 2023, 

µε δυνατότητα 

παράτασης 

2 

 

 

ΠΕ ∆ιοικητικού -

Οικονοµικού 

(Οικονοµολόγος) 

 

 

 

 

 

Πτυχίο Οικονοµολόγου 
1 

Από την 

υπογραφή της 

σύµβασης έως 

και την 12η 

Ιουνίου 2023, 

µε δυνατότητα 

παράτασης 
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Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που 

τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

Οι  άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά 

πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης 

προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας 

επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.  

2.Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν 

καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία 

περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και 

για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

3.Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ (αν υπάρχει) 

4. Απαραίτητη προηγούμενη προϋπηρεσία στο Δήμο.  

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος του Δήμου Ερυμάνθου, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

https://erymanthou.gov.gr, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων και θα συνταχθεί σχετικό 

πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την Παρασκευή 17-02-2023 έως και την Τρίτη 21-02-2023 και 

μέχρι ώρα 23:59 να συμπληρώσουν την σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, και να την 

υποβάλουν υπογεγραμμένη μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : grprosopikou@erymanthou.gr 

Πρόσληψη  

Η υπηρεσία μετά από Απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας από την 

υπογραφή της σύμβασης έως και την 12
η
 Ιουνίου 2023, με δυνατότητα παράτασης, μεταξύ των 

υποψηφίων που έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα 

Ανακοίνωση. Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους 

αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που 

προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 

υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 

διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ  


