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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Χαλανδρίτσα :16/03/2023 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ      Α.π. : - 2594- 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 
Γραφείο Ανθρώπινου  Δυναμικού  
Δ/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 στην Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Ερυμάνθου, για την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12-06-2023 με 
δυνατότητα παράτασης. 

 
 

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου 
 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  Α΄87/07-06-2010).  
2. Τις σχετικές διατάξεις για την πρόσληψη  προσωπικού  για  κατεπείγουσες  εποχικές ή πρόσκαιρες 

ανάγκες του άρθρου 20 του Ν.2190/1994  
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ερυμάνθου, ο οποίος  δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 2760 Β΄/02-12-2011, όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 583/25-02-2019) και ισχύει. 
4. Το άρθρο 212 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 

(ΦΕΚ 143/Α/2007) 
5. Το άρθρο 9 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση του Συστήματος Προσλήψεων στον Δημόσιο Τομέα 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/2009), όπως ισχύουν. 
6. Την υπ’ αριθμ. 10959/16-12-2021 (ΑΔΑ:ΩΞE846ΝΠΙΘ-Π4Ρ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων 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 τις 12 Ιουνίου 2023, μετά την υπ’ αριθμ. 
Α2656/12-12-2022 (ΑΔΑ:9ΣΩΛ46ΝΠΙΘ-ΨΣΠ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, αφού τα προβλήματα που δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν έχουν 
επουλωθεί. 

7. Το άρθρο 36 του Ν. 4765/2021, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρο 51 του Ν. 4940/2022 με 
ισχύ την 14/6/2022. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009), όπου 
προβλέπεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. 

9. Το άρθρο 31 του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α’). 
10. Την υπ΄ αριθμ.28/2023 (ΑΔΑ:ΨΧΜΝΩΡΕ-ΘΛ7)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου 

Ερυμάνθου, περί Πρόσληψης Προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών. 
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11. Την αριθμ. Πρωτ. 2445/14-03-2023 Βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας που προκαλείται 
από την Πρόσληψη του Προσωπικού.  

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  εποχιακών ή πρόσκαιρων 
αναγκών. 

 

Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης 
δύο (2) ατόμων  χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12-06-2023 με 
δυνατότητα παράτασης, εφόσον στον Δήμο μας παραταθεί η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω πλημμυρών, βροχοπτώσεων, Κλάδου -Ειδικότητας ΔΕ 
Χειριστή Μηχανημάτων Έργου και ΥΕ Εργάτη Οικοδόμου, όπως αυτά αναγράφονται  στον 
παρακάτω πίνακα, προκειμένου να καλύψουν κατεπείγουσες εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες 
στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερυμάνθου. 
 
Πιο συγκεκριμένα:  

 
Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, υπάρχει ανάγκη για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με τις 
ειδικότητες ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου και ΥΕ Εργάτη Οικοδόμου, διάρκειας από την 
υπογραφή της σύμβασης και έως την 12-06-2023, με δυνατότητα παράτασης. 

Όπως γνωρίζετε ο  Δήμος μας, με την υπ’ αριθ. 10959/16-12-2021(ΑΔΑ :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(ΑΔΑ:9ΣΩΛ46ΝΠΙΘ-ΨΣΠ) Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αφού τα προβλήματα που δημιούργησαν τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα δεν έχουν επουλωθεί. Για την αντιμετώπιση λοιπόν των προβλημάτων αυτών, 
αλλά και για την πρόληψη δημιουργίας νέων, είναι αναγκαία η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού 
τάφρων, άρσης καταπτώσεων και συντήρησης οδοποιίας με μηχανήματα έργου. Επιπλέον είναι 
απαραίτητη  η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων για την αντιπλημμυρική προστασία των 
περιοχών που κρίθηκαν πυρόπληκτες,  καθώς και άλλων που βρίσκονται κατάντη αυτών σε 
χαμηλότερο υψόμετρο. 

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός 
Χρονική 

Διάρκεια απασχόλησης 

1 
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων 

Έργου 1 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως την 12-
06-2023, με δυνατότητα 

παράτασης 

2 ΥΕ Εργάτης Οικοδόμος 1 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως την     

12-06-2023, με 
δυνατότητα παράτασης 

 
 

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. 
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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 τίτλου σπουδών 
2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.  
3.Φωτοαντίγραφο άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 
4.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.  
5. 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 Πέμπτη 16-03-2023 έως και την Κυριακή 19-03-2023 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 διάρκειαςαπό την 
υπογραφή της σύμβασης και έως την 12-06-2023, 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  

 

https://erymanthou.gov.gr/

