
  
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Ραφήνα   19/7/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Aριθ. πρωτ.: 7108       
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
οδός : Αραφηνίδων Αλών 12 
ΡΑΦΗΝΑ 19009 
Πληρ: Κωνσταντίνα Μετζητάκου  
τηλ: 2294321024 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

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

εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών 
(3 μηνης διάρκειας απασχόλησης) 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του  Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 της από 26-8-2015 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου και του άρθρου 9 του Ν. 4350/2015  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012   
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/99. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 
6. Την υπ’ αριθ.  114/2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ραφήνας-Πικερμίου, σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού τρίμηνης 
διάρκειας. 

7. Την αριθ. πρωτ.  41574/15600/31-5-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισής της υπ΄αριθ.   114/2016  
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου  

8. Το γεγονός ότι στην από 16/6/2016 με αρ. πρωτ. 5726 ανακοίνωση για την 
πρόσληψη ένδεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών 
αναγκών, δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για τη θέση ΔΕ χειριστών 
Μηχανημάτων Έργου και προσήλθαν τέσσερις (4) ενδιαφερόμενοι αντί των 
πέντε (5) που αναφέρονταν στην ανακοίνωση για τη θέση ΔΕ οδηγών 
πυροσβεστικού οχήματος 
 

 
Ανακοινώνει 

 
ότι επαναπροκηρύσσει θέσεις πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  δύο   (2)  ατόμων, για την 
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κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του Δήμου Ραφήνας-
Πικερμίου       διάρκειας τριών (3) μηνών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων  
ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:   
 

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΔΕ οδηγών  πυροσβεστικού οχήματος                            
α) Απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή 
απολυτήριος τίτλος μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν. 1346/1983 ή του Ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος 
τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(δηλ. 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  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.  
γ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου 
Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία 
εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, 
Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού. 

1 Τρεις (3) 
μήνες 

2 ΔΕ χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Grader) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
ομάδας μηχανημάτων Β΄, τάξης Δ’ ή άδεια 
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας 
Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 1.6 της κατάταξης του άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/ 
5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου 
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση 
του αρμοδίου Υπουργού (*), 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική 

1 Τρεις (3) 
μήνες 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1.     Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. 

2.      Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

3.   Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους 

υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. 

4.    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν 

επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 

 

 

ή επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ 
ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης 
δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας 
για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 
μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς 
είτε με συνυπολογισμό και 
εμπειρίας ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 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 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

     Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με το έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να 

υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:  

1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της 

σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του 

διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 

του κατόχου). 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει 

εργαστεί το τελευταίο δωδεκάμηνο στο  Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου  με σύμβαση 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας 2 μηνών.     

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία  να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει 

εργαστεί  το τελευταίο δωδεκάμηνο στο δημόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό 

διάστημα της απασχόλησής του  στο φορέα αυτόν.  

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα   

δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (Δ/νση:  

Αραφηνίδων Αλών 12, τηλ: 2294321024) εντός προθεσμίας επτά (7)  ημερών, που 

αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της   ανάρτησης   στο 

κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος  

και συγκεκριμένα από   20-7-2016     ημέρα   Τετάρτη    έως     και 26-7-2016 ημέρα  

Τρίτη.  

   

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   

H παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα (Αραφηνίδων Αλών 

12)  του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου   

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου αμέσως  μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των 

υποψηφίων. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν  πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, 

αντικαθίστανται με άλλους  από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα 

της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά  εγγραφής τους σε αυτόν.  
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών 

σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου  206 του ν. 3584/2007, εξαιρείται των 

διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 

2190/94. 

2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 

τριών μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί στον ίδιο φορέα με νέα δίμηνη ή 

τρίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 21 του Ν.2190/94.  

3.  Κώλυμα  8μηνης απασχόλησης  

Δεν  υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο  υποψήφιος μέσα σε συνολικό 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας 

απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα 

πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8)  μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.. 3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά 

πρόσωπα, ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού κ.α.)  

4. Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004: 

Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ 
α΄ βαθμού (Δήμος), ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 
(Πρόγραμμα «Καλλικράτης») συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων 
δήμων ή κοινοτήτων.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης 
απασχόλησης 24 μηνών (μετά την 1.1.2011) στο νέο δήμο έως σήμερα.  

Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει  συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις 

όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 

5. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της τρίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου 

χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

 
 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

 
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ 
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