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NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
(κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης)
Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, με την υπ’ αριθ.146513/24-7-2018 απόφαση
της Περιφέρειας Αττικής , κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές
της 23ης Ιουλίου 2018, σε συνέχεια βγήκαν οι υπ. αριθμ. 388/24-01-2019 4951/10-07-2019 και 4833/25-06-2020 αποφάσεις με τις οποίες παρατάθηκε
η κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και τις 25-01-2021.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 , της από 26 Ιουλίου
2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την στήριξη
των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 138 τ. Α΄ /26-7-2018 και κυρώθηκε με το νόμο 4576
ΦΕΚ Α’ 196/27.11.2018, παρέχεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης, η απόσπαση τακτικών υπαλλήλων μόνιμων ή με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όλων των κατηγοριών,
κλάδων και ειδικοτήτων, από φορείς του άρθρου 14 της παρ.1 του ν.
2190/1994 (Α΄ 28), σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εντός της χωρικής αρμοδιότητας
των οποίων εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές της παραγράφου 1, καθώς και σε
νομικά πρόσωπα αυτών. Η διάρκεια των αποσπάσεων του προηγούμενου
εδαφίου ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για
μία φορά, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου υπαλλήλου. Για τη
διενέργεια των αποσπάσεων της περίπτωσης α΄, εκδίδεται πρόσκληση από
τον οικείο Ο.Τ.Α. στην οποία προσδιορίζονται ο αριθμός, οι κατηγορίες και οι
κλάδοι/ειδικότητες του προσωπικού που θα αποσπασθεί, τα τυχόν πρόσθετα
τυπικά προσόντα, οι υπηρεσίες υποδοχής και η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων. Η πρόσκληση κοινοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο
την αναρτά αμελλητί στην ιστοσελίδα του. Μετά το πέρας της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων, καταρτίζεται από τον οικείο Ο.Τ.Α. πίνακας με το
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προς απόσπαση προσωπικό, ο οποίος υπογράφεται από το Δήμαρχο και
αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Το προσωπικό που περιλαμβάνεται στον πίνακα αποσπάται με μόνη την
έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία κοινοποιείται στους
υπαλλήλους, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη διαδικασία.
Κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 4626/2019 ΦΕΚ Α΄141/16.9.2019 (κύρωση
της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων
κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018» (Α΄ 127),
σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας «Μάτι Ξανά» και άλλες
διατάξεις, όπου με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, παρέχεται η
αναγκαία τεχνική και διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της Εταιρείας
από τις υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών ή της Περιφέρειας
Αττικής ή των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνα) και λόγω της
πανδημίας COVID -19, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των απαραίτητων
δράσεων και παρεμβάσεων για την αποκατάσταση και επαναφορά των
λειτουργιών της τοπικής κοινωνίας.
Με την παρούσα νέα Ανακοίνωση -Πρόσκληση, ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου
γνωστοποιεί ότι επιθυμεί να προβεί σε νέες αποσπάσεις υπαλλήλων για τη
διοικητική υποστήριξη του Δήμου και της ως άνω εταιρείας, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 17,Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και συγκεκριμένα:
- Πολιτικών Μηχανικών, για την αντιμετώπιση αναγκών, της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και
- Διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών.
Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών ανέρχεται σε τρείς (3) μήνες με
δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και όχι πέραν της 25/01/2021 οπότε και λήγει η
παράταση κήρυξης έκτακτης ανάγκης .
Οι προς πλήρωση θέσεις , κατανέμονται κατά κλάδο , ειδικότητα και υπηρεσία
υποδοχής , ως ακολούθως :
Υπηρεσία Υποδοχής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:


Μία (1) θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Υπηρεσία Υποδοχής : Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών:




Μία (1) θέση ΤΕ -Διοικητικού/Λογιστικού
Δυο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού
Μία θέση ΔΕ - Διοικητικού - Οικονομικού σε θέματα ελέγχου
και γραμματειακής υποστήριξης .

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να
διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις τυπικά προσόντα.
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Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, να
υποβάλουν, αίτηση απόσπασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών, από τις 13 Ιουλίου 2020 έως και 27 Ιουλίου 2020
είτε αυτοπροσώπως στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου στο Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ.19009
Ραφήνα, είτε ταχυδρομικώς στην ίδια Διεύθυνση.
Είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του Τμήματος
Ανθρώπινου Δυναμικού: prosopiko@0164.syzefxis.gov.gr και
zilemenos@4059.syzefxis.gov.gr
Συνημμένα : Η απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,
Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(με την παράκληση κοινοποίησης της παρούσας
σε Περιφέρειες , Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Δήμους
Περιφέρεια Αττικής
(με την παράκληση κοινοποίησης
της παρούσας στις Υπηρεσίες της)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
(με την παράκληση κοινοποίησης
στους Ο.Τ.Α. Νομού Αττικής)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γραφείο Δημάρχου
κ.κ. Αντιδήμαρχοι Ραφήνας-Πικερμίου
Γενικός Γραμματέας
2. Όλες τις Δ/νσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα του Δήμου
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