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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
δύο (2) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών
Πυροπροστασίας»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών υπαλλήλων».
2.Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009),
σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι
συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/99.
4.Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 4 της υπ. αριθμ. 33/27-12-2006 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ
280/Α΄/28-12-2006).
5.Το υπ. αριθμ. οικ.21097/28-05-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Εγκύκλιος 37).
6.Την υπ. αριθμ. 86/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου
σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχιακών πρόσκαιρων αναγκών
πυροπροστασίας του Δήμου ενόψει της θερινής περιόδου για αποψίλωση κοινοχρήστων
χώρων, καθαριότητα μονοπατιών, χώρων πρασίνου κλπ, για την αποφυγή πυρκαγιών.
8. Το υπ.αριθμ. 6961/79570/25-05-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας εγκρίνει την
αριθμ. 86/21-4-2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να προχωρήσουμε
στην πρόσληψη προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες
πυρασφάλειας και την εύρυθμη λειτουργία του δήμου μας .
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
δύο (2) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών
Πυροπροστασίας και συγκεκριμένα, έντεκα (11) Εργατών Πολιτικής Προστασίας
κατηγορίας ΥΕ και ενός (1) Οδηγού Αυτοκινήτου κατηγορίας ΔΕ για την κάλυψη των
αναγκών πυροπροστασίας του δήμου.
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Να είναι Έλληνες πολίτες
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών
Αυτοκινήτων ή
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών
Αυτοκινήτων ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας
Μηχανών Αυτοκινήτου ή
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983 ή
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους
απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που
ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και
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γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους
απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που
ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά
την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους
απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που
ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την
απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους
απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που
ακολουθούν).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την
απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να
είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του
ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του
κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των
κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται
από την ανακοίνωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει
προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του
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ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει
δεκτός για τη θέση του οδηγού της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει
να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής,
στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού
εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η
ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης
άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης
θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση
της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την
βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να
αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή
ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας
οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί
ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

2. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 101
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα
κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο
όριο τους 12 μήνες)
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
4
5
6
7
8
3*
μονάδες

150

200

250

300

350

400

575

650

12 και άνω

725

800

9

10

11

12

….

450

500

550

600

….

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
μονάδες

30

60

110

5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
….
αριθμός τέκνων
1
2
3
4
5
….
μονάδες
50
100
150
200
250
7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40,
ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες ΠΕ &
5
… 5,5
…
6
…
6,5
…
7
…
7,5
…
8
…
8,5
…
9
ΤΕ

…

9,5

…

10

κατηγορία ΔΕ

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

μονάδες

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
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μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 και
άνω

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε
καθήκοντα.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τις ανωτέρω θέσεις, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο
πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι
μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου της νήσου Αλοννήσου (άρθρο ένατο, παρ.28 του ν.
4057/2012).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά
τα εξής δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός
δωδεκαμήνου.
3. Υπεύθυνη δήλωση για τα χρονικά διαστήματα και την ειδικότητα της
απασχόλησης στο δημόσιο , Ο.Τ.Α. κλπ.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
6. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο
ακριβής βαθμός αυτού (ΜΟΝΟ για υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ Οδηγών)
καθώς και την ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
7. Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή
πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια
δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο
υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.
2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα
στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου
είναι αυτοδικαίως άκυρες.
· Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει 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.).
· Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004:

ΑΔΑ: 7ΘΖ0ΩΨ6-832

Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία
πέντε (5) ημερών υπολογισμένες ημερολογιακά,
δηλαδή από Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 έως και την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015,
στο δημοτικό κατάστημα-γραφείο πρωτοκόλλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Γραφείο Προσωπικού (κ. Αναγνώστου Νικόλαο Τηλ. 24243-50202) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

