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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
__________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452
Τηλ.: 213.2018.700

email: prosopiko@elliniko-argyroupoli.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιπυρική περίοδο

Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
        Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.6.2007), όπως αντικαταστάθηκε με του άρθρο 41, παρ. 2 του 
Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.5.2015) και το άρθρο 116, παρ. 2 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/ 
τ.Α΄/12.6.2018) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 2 του Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 
27/τ. Α΄/7.2.2020)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 της παρ. 20α του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14.3.2012), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 12, παρ. 22 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11.4.2012) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 41, παρ. 1α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.5.2015), περί 
εξαίρεσης από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), του προσωπικού που προσλαμβάνεται για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, όπως 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.2, εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28.12.2009) περί 
εξαίρεσης από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) περί 
προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης (ΦΕΚ 1594/τ.Β΄/17.6.2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει

6. Την υπ’ αρ. 6821/19-01-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
θέμα: «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Ελληνικού 
Αργυρούπολης»

7. Την υπ’ αρ. 21630/31-03-2022 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σχετικά με την 
ύπαρξη πίστωσης

8. Το υπ' αρ. 20591/28-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
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9. Την αρ. αποφ. 110/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΩΝΩΡ7-ΒΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ελληνικού Αργυρούπολης, με θέμα: «Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου δώδεκα (12) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη 
εκτάκτων εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη προσωπικού συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου τετράμηνης (4μηνης) απασχόλησης, για να καλύψουν έκτακτες εποχικές ανάγκες 
της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και 
συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με 
τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Κωδικός θέσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων

101 ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας 
(με ψηφιακό ταχογράφο) Τέσσερις (4) μήνες 4

102 YE Πυροφυλάκων Τέσσερις (4) μήνες 8

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

101

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:

α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας,  
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή 
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο 
Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου 
ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή 
ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο 
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος  Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων 
και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών 
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής 
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.),
δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού

 101
(συνέχεια)

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:
α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας,  
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
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γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.),
δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού

Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: 
α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας,  
β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου, 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.),
δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού

Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:
α)  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας,  
β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 παραπάνω άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου, 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.),
δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού

 102 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 ν.2527/1997).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι/φιες πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
3. Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δημόσιου 

Τομέα ή σε ΟΤΑ, δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες 
πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς 
του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς 
αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, 
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).

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική 
συμπαράσταση κ.τ.λ.)

Για την κάλυψη των (8) θέσεων ΥΕ Πυροφυλάκων (κωδ. 102) λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

1. Πιστοποίηση στη Δασοπροστασία ή Δασοπυρόσβεση ή εγγραφή σε μητρώο Εθελοντών 
Δασοπροστασίας ή Δασοπυρόσβεσης (το λιγότερο 6 μήνες).

2. Εμπειρία σε ειδικότητα συναφή με το αντικείμενο πρόσληψης.    
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Οι υποψήφιοι/φιες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο των αιτήσεων: α) στην ιστοσελίδα του 
Δήμου (www.elliniko-argyroupoli.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη 
διαδρομή: Πολίτης και Δήμος → Παρεχόμενες Υπηρεσίες → Προκηρύξεις – Διακηρύξεις → 
Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα-Διαδικασίες 
→ Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ → Υποδείγματα Αιτήσεων ΣΟΧ (ΣΟΧ. 6)

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το «Ειδικό Παράρτημα» αυτής από το 
Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 
10/06/2021 στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να υποβάλλουν:

1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση για την φυσική καταλληλότητα του/της υποψηφίου/φίας για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης
3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια)
4. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης
5. Βασικό τίτλο σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ)
6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης (δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες 

ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη 
του χρόνου ανεργίας

7. Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο 
κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας, όπως ακριβώς ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» υπό στοιχείο 12  του «Ειδικού Παραρτήματος» 

8. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 
(ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη ύπαρξης 
ανήλικων τέκνων. Προκειμένου για αλλοδαπό/πή υποψήφιο/φια, αντίστοιχο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου 
έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)

9. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου 
δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 
(ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό 
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (προκειμένου για αλλοδαπό/πή υποψήφιο/φια μόνιμα 
εγκατεστημένο οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Προκειμένου για αλλοδαπό/πή υποψήφιο/φια 
τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου όπως αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του «Ειδικού Παραρτήματος»  

http://www.elliniko-argyroupoli.gr/
ΑΔΑ: 6Φ10ΩΡ7-ΒΤ3
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10. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τριτέκνων, τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου όπως 
αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του «Ειδικού 
Παραρτήματος» 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν υπογραφεί μέσω gov.gr ή να έχουν θεωρηθεί για το 
γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία ή να κατατεθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία στο 
πρωτόκολλο του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα 
στοιχεία και να την υποβάλουν (υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή) μαζί με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή σκαναρισμένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
protokollo@elliniko-argyroupoli.gr (αναγράφοντας στο θέμα «Αίτηση - Ανακοίνωση 
Πυρασφάλειας») ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Για πληροφορίες – διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο τηλ. 213 2018743 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 23/05/2022 έως και 27/05/2022

Η δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 
καταστήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.elliniko-argyroupoli.gr) και συγκεκριμένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτης και Δήμος → Παρεχόμενες Υπηρεσίες 
→ Προκηρύξεις – Διακηρύξεις → Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
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