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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Ραφήνα, 7-10-2022 
Αρ. Πρωτ.: 21527 
 
 
 

    ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Για την πρόσληψη εποχικού  προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω πυρκαγιών της 19ης Ιουλίου 2022,  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 

Στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα 
Πέμπτη, ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κος Ευάγγελος Μπουρνούς,  
έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 (Φ.Ε.Κ. Α΄/6), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του 

Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α’112), 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύουν, 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 παρ.1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως  ισχύουν, 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. ιε’ του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων 

στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α’/2009), 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010), όπως ισχύουν, 
6. Τις διατάξεις της παρ. 20 περίπτωση α΄ του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’), όπως 

τροποποιήθηκαν με την παρ. 22 του  άρθρου 12 του Ν4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’) και εν συνεχεία με την 
παρ. 1α του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες, εξαιρείται από την 
προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006  η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της 
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις μήνες, μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 
παρ. 1 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει, 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»… και άλλες 
διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες, για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων, δεν απαιτείται έκδοση 
πράξης ελέγχου νομιμότητας, 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/80/οικ.10391/27-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ: Ψ35246ΜΤΛ6-ΚΚΓ) με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 
4765/2021», 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α882/22-7-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την 
οποία η Δημοτική Ενότητα Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου κηρύχθηκε σε κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως 19-1-2023. 

10. Την υπ’ αρ. 268/20-9-2022  (ΑΔΑ: 6ΩΒΣΩ16-ΥΕΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ραφήνας-Πικερμίου, με θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω 
πυρκαγιών της 19ης Ιουλίου 2022 και εισήγηση για τη σχετική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 
έτους 2022»,  

ΑΔΑ: 6ΨΟ3Ω16-Λ2Ψ



11. Τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου σε  προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για τη  Δ/νση Κυκλικής Οικονομίας, Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και τη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων του Δήμου μας, καθώς θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των 
αναγκών του Δήμου μας, που προέκυψαν από τις απρόβλεπτες πυρκαγιές της 19ης Ιουλίου 2022  της 
χωρικής του αρμοδιότητας, 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 20563/23-9-2022 (ΑΔΑ: 63ΠΥΩ16-Ρ4Μ) Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών λόγω πυρκαγιών της 19ης Ιουλίου 2022 και εισήγηση για τη σχετική 
αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022, 

13. Τις  αιτήσεις των  ενδιαφερομένων που υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ήτοι από  
24-9-2022 έως 30-9-2022,  
 
Καταρτίζει τους  παρακάτω πίνακες  επιλογής προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο : 
 

Κατηγορία: ΔΕ - ΟΔΗΓΩΝ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 

1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20696/26-9-2022 

 

Κατηγορία: ΔΕ - ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 

1 ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20755/27-9-2022 

 
 

Κατηγορία: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 

1 ΝΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20910/28-9-2022 

 

Κατηγορία: ΥΕ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 

1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 20932/29-9-2022 

 
 

Κατόπιν αυτού και αφού συντάχθηκε ο ανωτέρω πίνακας επιλογής, η ανάληψη υπηρεσίας τους στο 
Δήμο θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. 

Οι ανωτέρω θα απασχοληθούν στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου από την υπογραφή της σύμβασης και 
για χρονικό διάστημα 8 μηνών από την κήρυξη της περιοχής σε έκτακτη ανάγκη, ήτοι έως 21-3-2023. 

 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ 
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