
                                               

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

O Δήμαρχος Σαλαμίνας 

    Έχοντας υπόψη: 

   1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή 
πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του               
Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/2015), 
και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 της από 26-08-2015 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου και του άρθρου 9 του Ν.4350/2015 (ΦΕΚ 161/Α’/30-11-2015), οι 
οποίες ορίζουν τα κάτωθι: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε 
ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της 
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του 
Ν.2738/1999 (Α' 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο 
διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες». 
 

   2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 περ. ιε΄ του Ν. 4765/2021 ΦΕΚ 6/τΑ΄/15.1.2021 
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου  Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»,  σύμφωνα με τις 
οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4765/2021 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα μηνών. 
 

   3. Τις   διατάξεις   του άρθρου   1   παρ. 2   εδ. Ιε  του  Ν. 3812/2009   «Αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), 
σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι 
συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες. 
 

   4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 
σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής 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 μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. 
 

   5. Την με αρ. πρωτ. 5254/01-04-2022  βεβαίωση της  Οικονομικής υπηρεσίας σύμφωνα με την 
οποία η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, θα καλυφθεί 
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από τους κωδικούς 20-6041.000, 20-6054.000 και 20-6042.001 (υπάρχουν ήδη δεσμευμένες οι 
απαιτούμενες πιστώσεις) του Προϋπολογισμού του Δήμου μας ο οποίος βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο έγκρισης. 

   6. Tην με αρ. 74/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας περί πρόσληψης 
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την 
κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. 

   7. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: 

  Την  πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού  

δέκα  πέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα : 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας 

(εξωτερικών χώρων-συνοδών 

απορριμματοφόρου) 

15 Δεν απαιτούνται (παρ. 2 του αρ.5 
του ν.2527/97 όπως ισχύει) 

2 μήνες 

    

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 18
ο  έτος ηλικίας. 

2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
της θέσεως που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα  (καταδίκη, υποδικία, δικαστική 
συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης  

Εξαίρεση:  Οι  υποψήφιοι για θέσεις  βοηθητικού προσωπικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή 
έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
   Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων   της  αστυνομικής  τους ταυτότητας 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους 

υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί 
σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την 
κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Σαλαμίνας, οδός  
Λ. Κων. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1 (Γραφείο 7 - 2ος όροφος), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών,  που 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης  της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σαλαμίνας, 
δηλαδή  από 07/04/2022 έως και 11/04/2022. 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
   Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Σαλαμίνας , συντασσομένου του προβλεπόμενου πρακτικού ανάρτησης. 
                                                                                                                

                                                                                                                                      Ο 
 

                                                                                                                     Δήμαρχος  Σαλαμίνας 

 

                                                                

  Γιώργος Θ. Παναγόπουλος 


