
                                   

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) 

μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (πυρασφάλειας). 

Ο  

Δήμαρχος Σαλαμίνας 

    Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.5.2 περ.5, 2, 58 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της                 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87). 
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) και συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ102/Α’/2015) επιτρέπεται η πρόσληψη, από τους ΟΤΑ, προσωπικού 
οποιασδήποτε ειδικότητας 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. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας 
που απασχολείται στην πυρασφάλεια γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια 
δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Παράταση ή 
σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα  ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου 
χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/2018), σύμφωνα με τις οποίες 
αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Α’ 143) ως εξής: «Κατ’ 
εξαίρεση η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές 
κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 
τρείς (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται 
στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα 
μηνών».   
4. Τις διατάξεις του Ν.4765/2021. 
5. Την υπ΄αρ. αριθμ. 131/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας περί πρόσληψης 
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας.  
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8135/25-05-2022 βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών. 
7. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου μας. 
8. Τις υπηρεσιακές μας ανάγκες. 

 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

διάρκειας τριών (3) μηνών, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ως εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Σαλαμίνα 07/06/2022 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αριθ. Πρωτ.: -9091- 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ :   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                        
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Κων. Καραμανλή &    

  Αμμοχώστου 1- Σαλαμίνα 
 

Τ.Κ. : 18900   
Πληροφορίες : Ζ. Μιχαλάκη/ Τ. Ανδριανού   
Τηλέφωνο : 213 20 27 373 /  376  
e mail :  hr@salamina.gov.gr  



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 
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3 ΜΗΝΕΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ ή C΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

 

1 
 

3 ΜΗΝΕΣ 

 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (αρ.5 παρ.2 του Ν.2527/1997) 

 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με 

άδεια οδήγησης 

Γ΄κατηγορίας (χωρίς 

κάρτα ψηφιακού 

ταχογράφου) 

 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ  ή C κατηγορίας.  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα, θα ισχύσουν τα παρακάτω:  
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή  
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 
ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά 
την απόκτηση της ανωτέρω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ   ή C κατηγορίας.  
 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

Για την απόδειξη κατοχής Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
απαιτείται: 
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 
εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερόμενου, 
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού 

«95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο 

υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 
 

1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

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

ειδικότητας που επιλέγουν και να μην ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη 

COVID-19, σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11-05-2020 (Φ.Ε.Κ.1800/τΒ΄/11-05-2020). 



3. Οι βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, που επικαλούνται κατά περίπτωση να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο 

υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο 

πρόσληψης. 

4. Να είναι: α) Έλληνες πολίτες, ή   

β)  Πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρ. 1 παρ.1 

του N.2431/1996 ή  

γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την 

Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, 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, ως ισχύει).  

Ο υποψήφιος χωρίς ελληνική ιθαγένεια, πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό 

επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 

Γ Επίπεδο ή Β2 Επίπεδο (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας -  

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων   

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, 

οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας 

εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Επίσης οι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την 

Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α. Για όλους τους υποψηφίους: 

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.  

2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα 

οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.  

3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει αν το αμέσως προηγούμενο 

δωδεκάμηνο έχει απασχοληθεί ή όχι σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο (όπως αυτά περιγράφονται 

στον Ν.4765/2021), με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών (αρ. 206 Ν.3584/2007). Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει 

την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη-

λήξη), προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κώλυμα υπέρβασης απασχόλησης εντός του τελευταίου 

δωδεκάμηνου (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται με αφετηρία την λήξη της νέας απασχόλησης και προς τα πίσω). 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 

(δηλαδή 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.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι ο υποψήφιος έχει την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που 

να του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία υποβάλλει αίτηση. 



 

Β. Για την ειδικότητα ∆Ε Ο∆ΗΓ Ν Γ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου),  απαιτείται 

επιπρόσθετα:  

1. Τίτλος σπουδών, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων. 
 

2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ  ή C κατηγορίας. 
 

3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).   
 

4. Πιστοποιητικά απόδειξης αντίστοιχης εμπειρίας  (εάν υπάρχει), τα οποία κατά περίπτωση είναι: 
 

Ι) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: 
•Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και 
•Υπεύθυνη δήλωση, ανεξάρτητη από την αίτηση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην 
οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του 
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι 
μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της 
υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να 
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 
 

 ΙΙ) Για τους ελεύθερους  επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά: 
•Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης, 
•Υπεύθυνη δήλωση,  χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 τουν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε 
συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και  
 

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των 
προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου 
τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.  
 

Οι επαγγελματίες οδηγοί, που εργάζονται ως οδηγοί σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας τους, αποδεικνύουν την 
εμπειρία τους με πιστοποιητικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) που 
βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό, σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του 
Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν 
την εμπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους.  
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση (υπόδειγμα μαζί με τις υπεύθυνες 

δηλώσεις θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαλαμίνας) με τα ζητούμενα στοιχεία και να την 

υποβάλουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στο τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Σαλαμίνας (Δημαρχείο Σαλαμίνας / Λεωφ. Κων. Καραμανλή & 

Αμμοχώστου 1 / 2ος όροφος-Γραφείο 7) εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (06) ημερολογιακών ημερών 

που ξεκινά την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ως κάτωθι δημοσίευσης της παρούσας δηλαδή από Πέμπτη  

09/06/22 έως & Τρίτη 14/06/22  (Πληροφορίες: 2132027 373 - Ζ.Μιχαλάκη / 2132027 376 - Τ. Ανδριανού). 
 

Η ευθύνη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των απαιτούμενων κατά περίπτωση 

δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 
Σαλαμίνας, στο πρόγραμμα Διαύγεια καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.salamina.gr.  
 
 
 

Ο 

Δήμαρχος Σαλαμίνας 

 

Γιώργος Θ. Παναγόπουλος 

http://www.salamina.gr/

