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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
(ΦΕΚ 143/τ.Α’/2007), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/2009)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις της από 11/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α/11-03-2020)με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοΐού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 της από 14/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/14-03-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
6.

Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 74 «Διατάξεις για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19 από τους ΟΤΑ» του ν 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης
εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της
Ε.Σ.Δ.Α., ως πρ
)σύμφωνα με τις οποίες έως τις 28.2.2021, είναι δυνατή η πρόσληψη
προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, γίνεται με απόφαση της οικείας
Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με
την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την
πρόσληψη συνεδρίασή του ...» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του Ν.4764/20 «Πρόσληψη
προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)»: Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) αντικαθίσταται, από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως εξής:
«2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το
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άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις
28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια
απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη
συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού,
κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του
προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄134),
αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι
διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.
Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις,
δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.
οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης.»
7. Την υπ’ αριθμ. 37/2021 (ΑΔΑ : 9Ξ7ΨΩΨΗ-09Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής
Μάνης αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών σχετικών με την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19
8 . Την ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και ιδίως την προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς
υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της
σύμβασης έως και 8 μήνες συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής και ειδικότερα:
για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Ειδικότητα

Αριθμός
ατόμων

Ειδικά τυπικά προσόντα

ΤΕ Πληροφορικής

01

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων ή
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή
Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών
και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή
Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών
Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Γενικά Προσόντα πρόσληψης
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
2.Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσεως που επιλέγουν.
3.Γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής
στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους
περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο
και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά
τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται με
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και
β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων:
Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού
Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
4.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση). Για την πρόσληψη σε θέσεις βοηθητικού ή
ανειδίκευτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τα κωλύματα
διορισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, που οφείλονται σε προηγούμενη
εγκληματική δράση δεν ισχύουν για άτομα τα οποία έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας
που τους έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους:
1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση),
3.Τον απαιτούμενο από την παρούσα ανακοίνωση τίτλο σπουδών με τα λοιπά τυπικά και τυχόν πρόσθετα
προσόντα.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού
καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα
του Δήμου (www.anatolikimani.gov.gr), ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο
φορέα.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τα σχετικά έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αντλήσουν σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα
του Δήμου Ανατολικής Μάνης (www.anatolikimani.gov.gr), προκειμένου να τα συμπληρώσουν και να
τα καταθέσουν ηλεκτρονικά.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα
συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με “Μέτρα Αντιμετώπισης της Πανδημίας του Κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ 75/τ.Α'/30-3-2020), από την Τετάρτη 24/2/2021 έως
Πέμπτη 25/2/2021 και ώρα 13:00 .
Τα e-mails στα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους
είναι:teobounakos@1315.syzefxis.gov.gr και mbertzel@1315.syzefxis.gov.gr.
Εναλλακτικά σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας αποστολής της σχετικής αίτησης ηλεκτρονικά
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, στα
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γραφεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ανατολικής Μάνης,
Ελευθερολακώνων 1 ,ΤΚ 23200 Γύθειο Λακωνίας , απευθύνοντας την προς το Τμήμα Ανθρώπινου &
Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ανατολικής Μάνης υπόψη κ. Θεοδώρου Μπουνάκου ή κας Μπερτζελέτου
Μαρίας και μόνον αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας
για τον καθορισμό συγκεκριμένης ημέρας και ώρας για την κατάθεση της σχετικής αίτησης (τηλ.
επικοινωνίας : 2733360344,2733360357)

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Ανδρεάκος Πέτρος

