
                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                              

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, διάρκειασ τριϊν (3) 

μθνϊν, για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν (πυραςφάλειασ). 

Ο  

Διμαρχοσ αλαμίνασ 

    Έχοντασ υπόψη: 
 

1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 1 παρ.5.2 περ.5, 2, 58 του Ν.3852/2010 « Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ                 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Αϋ87). 
2. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κϊδικασ Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και 
Κοινοτικϊν Τπαλλιλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007), όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 
41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) και ςυμπλθρϊκθκαν με τθν παρ. 2 του άρκρου 4 τθσ Πράξθσ 
Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ102/Α’/2015) επιτρζπεται θ πρόςλθψθ, από τουσ ΟΣΑ, προςωπικοφ 
οποιαςδιποτε ειδικότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν, εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν, με 
ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου τθσ οποίασ θ διάρκεια δεν υπερβαίνει τουσ δφο (2) μινεσ μζςα ςε 
ςυνολικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν. Κατ’ εξαίρεςθ, θ πρόςλθψθ προςωπικοφ τθσ ανωτζρω κατθγορίασ 
που απαςχολείται ςτθν πυραςφάλεια γίνεται με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου τθσ οποίασ θ διάρκεια 
δεν υπερβαίνει τουσ τζςςερισ (4) μινεσ μζςα ςε ςυνολικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν. Παράταςθ ι 
ςφναψθ νζασ ςφμβαςθσ μζςα ςτο ανωτζρω δωδεκάμθνο διάςτθμα  ι μετατροπι τθσ ςφμβαςθσ ςε αορίςτου 
χρόνου είναι αυτοδικαίωσ άκυρεσ.  
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 116 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/2018), ςφμφωνα με τισ οποίεσ 
αντικακίςταται το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007 (Α’ 143) ωσ εξισ: «Κατ’ 
εξαίρεςη η πρόςληψη προςωπικοφ τησ ανωτζρω κατηγορίασ που απαςχολείται ςτισ δημοτικζσ 
καταςκηνϊςεισ γίνεται με ςφμβαςη εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, τησ οποίασ η διάρκεια δεν υπερβαίνει τουσ 
τρείσ (3) μήνεσ ςε ςυνολικό διάςτημα δϊδεκα (12) μηνϊν, και η πρόςληψη προςωπικοφ που απαςχολείται 
ςτην πυραςφάλεια και τη ναυαγοςωςτική κάλυψη των ακτϊν γίνεται με ςφμβαςη εργαςίασ οριςμζνου 
χρόνου, τησ οποίασ η διάρκεια δεν υπερβαίνει τουσ τέςςερισ (4) μήνεσ ςε ςυνολικό διάςτημα δϊδεκα 
μηνϊν».   
4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2, περ. ιεϋ του Ν.4765/2021. 
5. Σθν υπϋαρ. αρικμ. 97/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου μασ περί πρόςλθψθσ 
προςωπικοφ με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου τετράμθνθσ διάρκειασ.  
6. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 7902/17-05-2021 βεβαίωςθ περί φπαρξθσ πιςτϊςεων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν 
Τπθρεςιϊν. 
7. Σον Ο.Ε.Τ του Διμου μασ. 
8. Σισ υπθρεςιακζσ μασ ανάγκεσ. 
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                           αλαμίνα 21/05/2021 

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ                                                            Αριθ. Πρωτ.: -8259- 

ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ :   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 
                      & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ                    

 

Σαχ.Δ/νση : Λεωφ. Κων. Καραμανλή &    
  Αμμοχώςτου 1- Σαλαμίνα 

 

Σ.Κ. : 18900   
Πληροφορίες : Ζ. Μιχαλάκη/ Τ. Ανδριανού /      

  Ζ. Κουλουριώτησ 
 

Σηλέφωνο : 213 20 27 373 /  376 / 375  
FAX : 213 20 27 369  
e mail :  hr@salamina.gov.gr  

ΑΔΑ: ΨΜ7ΜΩ1Ε-64Λ



Ανακοινϊνει 

Σθν πρόςλθψθ ζντεκα (15) ατόμων με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, διάρκειασ 

τριϊν (3) μθνϊν, με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα (τυπικά και τυχόν πρόςκετα) προςόντα ωσ εξισ: 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΘΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 

 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ (ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ) 

 

15 

 

3 ΜΘΝΕ 

 

 
ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 

 
ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ (τυπικά και τυχόν πρόςκετα) ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 

 
 

Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα (αρ.5 παρ.2 του Ν.2527/1997) 

 
 

Οι υποψήφιοι πρζπει: 
 

1. Να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 
Να ζχουν τθν υγεία και τθν φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ 

ειδικότθτασ που επιλζγουν και να μθν ανικουν ςε ομάδα αυξθμζνου κινδφνου για ςοβαρι λοίμωξθ COVID-

19, ςφμφωνα με τθν ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11-05-2020 (Φ.Ε.Κ.1800/τΒϋ/11-05-2020). 

2. Οι βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικά, που επικαλοφνται κατά περίπτωςθ να είναι ςε ιςχφ τόςο κατά τον χρόνο 
υποβολήσ τησ αίτηςησ ςυμμετοχήσ και τησ λήξησ προθεςμίασ υποβολήσ αυτήσ, όςο και κατά τον χρόνο 
πρόςληψησ. 

3. Να είναι:   
α) Ζλλθνεσ πολίτεσ, ι   
β)  Πολίτεσ των άλλων κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υπό τουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 1 
παρ.1  του N.2431/1996 ι  
γ) Βορειοθπειρϊτεσ, Κφπριοι Ομογενείσ και Ομογενείσ αλλοδαποί που προζρχονται από τθν 
Κωνςταντινοφπολθ, από τα νθςιά Κμβρο και Σζνεδο και ομογενείσ εξ Αιγφπτου, χωρίσ να απαιτείται 
πιςτοποιθτικό ελλθνικισ ικαγζνειασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ιδιότθτά τουσ ωσ Ελλινων, κατά το γζνοσ 
και τθ ςυνείδθςθ, αποδεικνφεται με άλλουσ τρόπουσ (ν.δ.3832/1958, ωσ ιςχφει).  
Ο υποψιφιοσ χωρίσ ελλθνικι ικαγζνεια, πρζπει να αποδείξει ότι γνωρίηει τθν ελλθνικι γλϊςςα ςε βακμό 
επαρκι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ επιδιωκόμενθσ ειδικότθτασ, με Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ 
Γ Επίπεδο ι Β2 Επίπεδο (ν.2413/1996 άρκρο 10 παρ.1) που χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ -  
Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων   
Σο ανωτζρω Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ δεν χρειάηεται να προςκομίηουν οι ομογενείσ και αλλογενείσ, 
οι οποίοι παρακολουκοφν ι ζχουν παρακολουκιςει προγράμματα ι μακιματα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 
εντόσ του οργανωμζνου ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. 
Επίςθσ οι Βορειοθπειρϊτεσ, Κφπριοι Ομογενείσ και Ομογενείσ αλλοδαποί που προζρχονται από τθν 
Κωνςταντινοφπολθ, από τα νθςιά Κμβρο και Σζνεδο και ομογενείσ εξ Αιγφπτου. 

 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ  κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ.  

2. Ευκρινι φωτοαντίγραφα των δφο όψεων του δελτίου ταυτότθτασ ι άλλων δθμοςίων εγγράφων από τα 

οποία να προκφπτουν τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ.  

3. Πρόςφατο Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ. 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ κα δθλϊνει αν το αμζςωσ προθγοφμενο 

δωδεκάμθνο ζχει απαςχολθκεί ι όχι ςε δθμόςια υπθρεςία ι νομικό πρόςωπο (όπωσ αυτά περιγράφονται 

ΑΔΑ: ΨΜ7ΜΩ1Ε-64Λ



ςτον Ν.4765/2021), με τθν ιδιότθτα του εποχικοφ υπαλλιλου ι για τθν κάλυψθ περιοδικϊν ι πρόςκαιρων 

αναγκϊν (αρ. 206 Ν.3584/2007). ε περίπτωςθ που ζχει απαςχολθκεί ο υποψιφιοσ κα πρζπει να δθλϊςει 

τθν υπθρεςία ςτθν οποία απαςχολικθκε κακϊσ και τθν ακριβι χρονικι διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ (ζναρξθ-

λιξθ), προκειμζνου να διαπιςτωκεί αν υπάρχει κϊλυμα υπζρβαςθσ απαςχόλθςθσ εντόσ του τελευταίου 

δωδεκάμθνου (ο υπολογιςμόσ του οποίου γίνεται με αφετθρία τθν λιξθ τθσ νζασ απαςχόλθςθσ και προσ τα 

πίςω). 
 

5. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει κϊλυμα κατά το άρκρο 16 του Ν.3584/2007 

(δθλαδι ότι δεν έχει καταδικαςτεί για κακούργημα και ςε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεςη (κοινή ή 

ςτην υπηρεςία), απάτη, εκβίαςη, πλαςτογραφία, απιςτία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεςη, απιςτία περί την 

υπηρεςία, παράβαςη καθήκοντοσ, καθ’ υποτροπή ςυκοφαντική δυςφήμηςη, καθώσ και για οποιοδήποτε έγκλημα 

κατά τησ γενετήςιασ ελευθερίασ ή έγκλημα οικονομικήσ εκμετάλλευςησ τησ γενετήςιασ ζωήσ, β) δεν είναι 

υπόδικοσ που έχει παραπεμφθεί με τελεςίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα τησ περίπτωςησ α, 

έςτω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, γ) δεν έχει ςτερηθεί λόγω καταδίκησ τα πολιτικά του δικαιώματα 

και για όςο χρόνο διαρκεί η ςτέρηςη αυτή, δ) δεν τελεί υπό ςτερητική δικαςτική ςυμπαράςταςη (πλήρη ή 

μερική), υπό επικουρική δικαςτική ςυμπαράςταςη (πλήρη ή μερική) και υπό τισ δύο αυτέσ καταςτάςεισ και ε) δεν 

έχει απολυθεί από θέςη δημόςιασ υπηρεςίασ ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προςώπου του δημόςιου τομέα, λόγω 

επιβολήσ τησ πειθαρχικήσ ποινήσ τησ οριςτικήσ παύςεωσ ή λόγω καταγγελίασ τησ ςύμβαςησ εργαςίασ για 

ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυςη). 
 

6.  Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ότι ο υποψιφιοσ ζχει τθν υγεία και τθν φυςικι καταλλθλότθτα που να 

του επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςθσ για τθν οποία υποβάλλει αίτθςθ. 
 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν ςχετικι αίτθςθ (υπόδειγμα μαηί με τισ υπεφκυνεσ 

δθλϊςεισ κα βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου αλαμίνασ) με τα ηθτοφμενα ςτοιχεία και να τθν 

υποβάλουν μαηί με όλα τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά:  

- αυτοπροςϊπωσ ςτο τμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Διμου αλαμίνασ (Δθμαρχείο αλαμίνασ / Λεωφ. 

Κων. Καραμανλι & Αμμοχϊςτου 1 / 2οσ όροφοσ-Γραφείο 7) ι 

- μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (αποκλειςτικά ςε μορφι pdf και ςε περίπτωςθ επιλογισ τουσ να τα 

προςκομίςουν υποχρεωτικά ζωσ τθν πρϊτθ θμζρα ανάλθψθσ των κακθκόντων τουσ) και ςυγκεκριμζνα ςτo 

email:   hr@salamina.gov.gr (αποκλειςτικά και μόνο για αιτιςεισ και δικαιολογθτικά χωρίσ τθ δυνατότθτα 

απαντιςεων ςε πικανά ερωτιματά ςασ),  

εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (05) θμερολογιακϊν θμερϊν που ξεκινά τθν επόμενθ εργάςιμθ 

θμζρα τθσ ωσ κάτωκι δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ δθλαδι από Δευτζρα 24/05/2021 ζωσ & Παραςκευή 

28/05/2021 με κζμα ΑΙΣΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ.  

(Πλθροφορίεσ: 2132027 373 - Η. Μιχαλάκθ / 2132027 375 - Η. Κουλουριϊτθσ / 2132027 376 - Σ. Ανδριανοφ). 
 

Η ευθφνη ςωςτήσ ςυμπλήρωςησ τησ αίτηςησ και υποβολήσ των απαιτοφμενων κατά περίπτωςη 

δικαιολογητικϊν είναι αποκλειςτικά του υποψηφίου. 
 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
Δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ κα γίνει αυκθμερόν ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου 
αλαμίνασ, ςτο πρόγραμμα Διαφγεια κακϊσ και ςτθν διαδικτυακι πφλθ www.salamina.gr.  
 
 
 

Ο 

Διμαρχοσ αλαμίνασ 

 

Γιϊργοσ Θ. Παναγόπουλοσ 

mailto:hr@salamina.gov.gr
http://www.salamina.gr/
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