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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ηλιούπολη : 15/6/2012
Αριθμ.Πρωτ.: οικ.23961

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου
δύο (2) μηνών στο Δήμο Ηλιούπολης του Νομού Αττικής
Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών υπαλλήλων»( ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007)
2) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/99 (Φ.Ε.Κ. 180Α’/09.09.1999), σύμφωνα με τις οποίες δεν
υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα μηνών.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδ.ιε του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις»(ΦΕΚ Α/234/28-12-2009) σύμφωνα με τις
οποίες εξακολουθούν και εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης
διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 « Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση –Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» σύμφωνα με
τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη
προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα
σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
5)Την υπ.΄αριθμ.167/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης,
6)Την υπ΄.αριθμ.25896/23398 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, με συνολικά είκοσι (20) άτομα , για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ηλιούπολης
διάρκειας δύο(2) μηνών και συγκεκριμένα ως εξής :
Τόπος
Εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια
Σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Δήμος
Ηλιούπολης

ΥΕ
Πυροφυλάκων

2 μήνες

20

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσεως που επιλέγουν.
3. 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 § 6).
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4.- Να είναι άνεργοι.
5.- Να είναι δημότες του Δήμου Ηλιούπολης.
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα
εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους
που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας.
3. Πιστοποιητικό εντοπιότητας πρόσφατης έκδοσης.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε
δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα
του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου
να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει
απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική
διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι
άνεργος και την ακριβή διάρκεια της ανεργίας του ( έναρξη και λήξη).
6. Φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι γονέας
μονογονεϊκής οικογένειας ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί
εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή
περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση
των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι τέκνο
μονογονεϊκής οικογένειας, το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα µόνο γονέα του. Στην
περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή
του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30 ού έτους της ηλικίας
του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι υποψήφιοι που έχουν εργαστεί στο Δήμο με σύμβαση εργασίας δύο μηνών κατά το τελευταίο
δωδεκάμηνο κατατάσσονται στο τέλος του πίνακα κατάταξης και προσλαμβάνονται μόνο στην
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από τους υπόλοιπους υποψηφίους.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έxoυν ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα
ακόλουθα κριτήρια:
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας
άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες).
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το
τρίτο)
ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός
Σοφ.Βενιζέλου και Πρωτόπαππα και ειδικότερα στο Γραφείο προσωπικού, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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