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Μήλος 31-12-2020
Α.Π: 9594

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης
και
της
Αποκεντρωμένης
ΔιοίκησηςΠρόγραμμα
Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τεύχ.Α/28.6.2007)
περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών όπως ισχύουν. Ειδικότερα, στην παρ.3 προβλέπεται
ότι η εν λόγω περίπτωση δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ
33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ
234/τεύχ.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.
4. Το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και
ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ
177/15.09.2020 τεύχος Α΄)
6. Το άρθρο 173 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α΄)
7. Την υπ’ αριθ 234/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μήλου περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας έως δύο
(2) μήνες.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δύο (2) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες (μέχρι
31.01.2021 ή έως την ενδεχόμενη παράταση που θα δοθεί με τροποποίηση του
άρθρου 69 του Ν. 4764/2020) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/15.09.2020
τεύχος Α΄) και του άρθρου 173 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α΄),
για την εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών που αφορούν στο Δήμο
Μήλου, και συγκεκριμένα του εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα
ειδικά τυπικά προσόντα, ως κάτωθι:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ/ΤΕ
Διοικητικού

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

2

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

α) πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε
Τμήματος
ΑΕΙ
της
ημεδαπής,
περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή
διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.)
και
των

Έως δύο (2)
μήνες
(και μέχρι
31.01.2021 ή
ενδεχόμενης
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Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της
αλλοδαπής.
Η΄
β) πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε
Τμήματος
ΤΕΙ
της
ημεδαπής,
περιλαμβανομένων και των πτυχίων
ΠΣΕ και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή
ισότιμων
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
και
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων,
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii)
υπηρεσιών διαδικτύου

παράτασης)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 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 κλπ.).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής
δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών.
Πιστοποιητικό γνώσης Χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με το Παράρτημα που
επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και είναι αναπόσπαστο μέρος της.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του
διαβατηρίου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης
των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα
απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 και ότι διαθέτουν την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει για να εκτελέσουν τα καθήκοντα των θέσεων
που επιλέγουν, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Σημείωση
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται
Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την
ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού
με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό
αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και
αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή
το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται
βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Στην περίπτωση που από την ανακοίνωση ζητούνται όλα τα πτυχία
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) που
εκδίδει το εκπαιδευτικό σύστημα της ημεδαπής, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης
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από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία του τίτλου και την
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό
Αναγνώρισης
Τίτλων
Ακαδημαϊκών
και
Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας
αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την
πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004)
και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα
οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και
αντιστοιχία.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την
ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας
τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του
άρθρου 55 του Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
ii) Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του
άρθρου 55 του Π.Δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής
ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του Π.Δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε
φορά ή
iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του Π.Δ. 231/1998 «Δεύτερο
γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο
συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
iv) το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι
βάσει της Ανακοίνωσης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, αρμοδιότητας του (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), σύμφωνα με τα
άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000, [«Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση
ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα θα αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος στην έδρα του Δήμου στην Πλάκα Μήλου, στο πρόγραμμα Διαύγεια
και στην ιστοσελίδα του δήμου.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφείο
προσωπικού του Δήμου Μήλου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου
Μήλου που εδρεύει στην Πλάκα Μήλου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
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εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας, ήτοι από 31.12.2020 μέχρι και
05.01.2021, κατά τις ώρες από 07:00 έως 15:00.
Πληροφορίες.: τηλ. 22873-60122 Νίνος Κωνσταντίνος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εμμανουήλ Μικέλης

