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                                                                     ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      θόπεινο,  11/05/2020 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ           Αξηζκ. Πξση.:  2795 

ΓΗΜΟ  ΚΟΠΔΛΟΤ        

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ &  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ                   

ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΓΡΑΦΔΙΟ : ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  

& ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ          

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΚΟΠΔΛΟ , ΣΚ 37003 

ΑΡΜΟΓΙΟ ΤΠΑΛΛ.: Γ. ΓΟΤΛΑ  

ΣΗΛΔΦ. ΔΠΙΚΟΙΝ.:  2424350103 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ  Η 

 
Γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ  

3κελεο ρξνληθήο δηάξθεηαο από ην Γήκν θνπέινπ Ν. Μαγλεζίαο. 

 

 
Ο ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ 

 
  Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ 58 θαη 59 Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο-Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α΄/7-6-2010). 

2. Τελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 5757/01-09-2019 (Οξζή επαλάιεςε) Απόθαζε Γεκάξρνπ γηα ηνλ νξηζκό 

αληηδεκάξρσλ  θαη ηελ κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ.  

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 (ΦΔΚ 143 Α΄). «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθώλ & Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ», 

4. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 47
 

Α΄) «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο- 

Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Απνθαηάζηαζε   αδηθηώλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν. 4547/2018  (ΦΔΚ 102 Α΄ ) , κε ηηο νπνίεο αληηθαηαζηάζεθε ε  παξ. 1 

ηνπ  άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3884/2007 θαη εηζήρζε εμαίξεζε σο πξνο ηελ δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ ππξαζθάιεηα, ζηηο δεκνηηθέο θαηαζθελώζεηο θαη ηελ λαπαγνζσζηηθή 

θάιπςε ησλ αθηώλ, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο.   

6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 , παξ. 2 ηνπ Ν. 4662/2020 (ΦΔΚ  27 Α’ ).  

7. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ.  4 ηνπ Ν. 2738/1999 (ΦΔΚ Α΄180) «Σπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο ζηε 

δεκόζηα δηνίθεζε, κνληκνπνηήζεηο ζπκβαζηνύρσλ ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», κε ην νπνίν  

πξνζηίζεηαη πεξίπη. θ θαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994. 

8. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2.ηε ηνπ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ 234 Α΄) «Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο 

πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 

ΑΔΑ: Ψ10ΥΩ1Δ-ΘΞΡ
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9. Τελ  κε αξηζκό 65/2020 (ΑΓΑ: 6ΟΓ1Ω1Γ-1ΓΒ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ  Γήκνπ 

Σθνπέινπ κε Θέκα: «Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο Ι.Γ.Ο.Φ. 3κελεο δηάξθεηαο γηα ηελ 

θάιπςε αλαγθώλ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Σθνπέινπ».  

 
 
 

Αλαθνηλώλεη  
 

Τελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά  ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Σθνπέινπ, 

πνπ εδξεύεη ζηε Σθόπειν θαη ζπγθεθξηκέλα ηνύ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, 

αξηζκνύ αηόκσλ, κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα.  

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 
 

 
205 

 
 

 

Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν.2527/97). 

 
 ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 
 
-Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 
- Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο 
πνπ επηιέγνπλ. 
 
ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 

Γηα όιεο ηηο ζέζεηο, πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζόλησλ, 
αλεμάξηεηα από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ ηεο λήζνπ 
Σθνπέινπ.  
  
Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ, ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηελ αίηεζε ηνπο  κε θσδηθό έληππν 
ΑΣΔΠ ΣΟΦ.6 ζπκπιεξσκέλε κε ζπλεκκέλα ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, απηνπξνζώπσο αθνύ 
πξνεγνπκέλσο  επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ ππεξεζία γηα λα θιείζνπλ ξαληεβνύ (ηει. επηθνηλσλίαο: 
2424350103, αξκόδηνο ππάιιεινο : Γνύιαο Γεώξγηνο ) θαη εθόζνλ εμαληιήζνπλ ηελ δπλαηόηεηα ηεο 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: prosopiko@skopelos.gov.gr   
 
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη  πέληε (5) εκέξεο θαη αξρίδεη από Σξίηε 12-05-2020 επόκελε εκέξα 
ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Σθνπέινπ,  ζηηο  Γεκνηηθέο  Κνηλόηεηεο 
Γιώζζαο θαη Κιήκαηνο, ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο www.skopelos.gov.gr έσο θαη  ηελ 
Γεπηέξα 18-05-2020.   
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

205 Γήκνο Σθνπέινπ Σθόπεινο 
ΥΔ  Δξγαηώλ 
(ππξνπξνζηαζίαο ) 

3 Μήλεο 4 

http://www.skopelos.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ10ΥΩ1Δ-ΘΞΡ
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ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ 
Οη Πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηώληαη ζην θαηάζηεκα ηεο νηθείαο ππεξεζίαο , ζπληαζζόκελνπ 
πξαθηηθνύ αλάξηεζεο ππνγξαθόκελνπ από  δπν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο.  
 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ      

1. Σαπηόηεηα ή άιιν δεκόζην έγγξαθν από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο. 
2. Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο (κόλν γηα ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα)  
3. Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο πξόζθαηεο έθδνζεο (γηα ηελ απόδεημε εληνπηόηεηαο). 
4. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα κεηξώα ηνπ ΟΑΔΓ (γηα ηελ απόδεημε ηνπ ρξόλνπ αλεξγίαο). 
5. Οη πνιύηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ, πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ 

δήκνπ, ζπλνδεπόκελν από πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο 
(Α..Π.Δ.).  

6. Οη ηξίηεθλνη θαη ηα ηέθλα ηξηηέθλσλ πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή 
βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη από ηα ΚΔΠ θαη ηα θαηά πεξίπησζε 
δηθαηνινγεηηθά (αλαπεξία 67%, ζπνπδαζηηθή ηδηόηεηα, ζηξαηησηηθή ζεηεία θιπ.) 

7. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (γηα ηελ απόδεημε ύπαξμεο αλήιηθσλ ηέθλσλ). 
8. Οη γνλείο θαη ηα ηέθλα κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαηξέμνπλ ζην  θεθάιαην  

ΙΙ ηνπ παξαξηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά απόδεημεο ηνπ ζρεηηθνύ 
θξηηεξίνπ αλάινγα κε  ηελ πεξίπησζε κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία εκπίπηνπλ.  

9. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεη ηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ή επξύηεξνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ λ. 2190/1994 όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 1 
παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009, πνπ έρεη απαζρνιεζεί κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε επνρηαθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ην ηειεπηαίν 12κελν.  Η ελ 
ιόγσ ππεύζπλε δήισζε απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ πθίζηαηαη θώιπκα πξόζιεςεο 
ιόγσ ππέξβαζεο  απαζρόιεζεο. 

10. Σα θαηά πεξίπησζε (π.ρ. κηζζσηνί, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, απαζρνινύκελνη ζην δεκόζην θ.ιπ.) 
δηθαηνινγεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο (π.ρ. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ 
θνξέα, ππεύζπλε δήισζε εκπεηξίαο θιπ) 

11. Οη ππνςήθηνη κε αλαπεξία Πηζηνπνηεηηθό Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) θαη 
Αλώηαησλ Τγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ. 

12. Οη ππνςήθηνη γνλείο, ηέθλα, ζύδπγνη, αδειθνί πνπ αζθνύλ ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο από ηελ 
αλαπεξία ζπγγελώλ αηόκσλ Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ θαη 
Πηζηνπνηεηηθό Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) θαη Αλώηαησλ Τγεηνλνκηθώλ 
Δπηηξνπώλ, θαζώο θαη ηηο θαηά πεξίπησζε Τπεύζπλεο Γειώζεηο.                                                         

 
 

Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ 
 
 

ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΟΤΛΓΑΡΗ  
 

ΑΔΑ: Ψ10ΥΩ1Δ-ΘΞΡ
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