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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου για δράσεις πυροπροστασίας του Δήμου  

(έως 4 μηνης διάρκειας)  

 
Ο Δήμαρχος Παιανίας 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87α). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί πρόσληψης προσωπικού για 
κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του Ν.4325/2015  και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 
της απο 26-08-2015 ΠΝΠ  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 απο τους ΟΤΑ 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, στις δημοτικές κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών 
γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 
τρεις (3) 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», καθώς και τις  διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018), όπου 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 τρεις (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 (12) μηνών». 
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις 
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου τη οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα μηνών. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α) όπως 
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν.4604/2019 ΦΕΚ 50/Α/26-3-2019 
σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από τον περιορισμό των προσλήψεων λόγω εκλογών « 5.Οι 
περιορισμοί των παρ.1 και 2 δεν ισχύουν , ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου , καθώς και οι 
προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, 
προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών 
μηχανημάτων , των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών , της 
καθαριότητας, των ΚΑΠΗ των αμειβόμενων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις 
παιδικές κατασκηνώσεις  και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας , καθώς και 
ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2019 (Α’ 
107)» .  

7. Την αριθμ.72/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας, σχετικά με την  
πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την πυρασφάλεια του Δήμου 
Παιανίας έτους 2019. 

8.  Το Αριθμ.Πρωτ.:53159/14923/28-05-2019 έγγραφο της Αναπλ.Προϊσταμένης  Τμήματος 
Τοπ.Αυτ/σης και Ν.Π. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με έλεγχο νομιμότητας 
της υπ’αριθμ.72/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας. 

9. Την αριθμ.πρωτ.:5619/15-5-2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί 
ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας  έως τεσσάρων (4) μηνών , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και 
πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα την πρόσληψη  τριάντα (30) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ  
Εργατών Φυλάκων – Πυρασφάλειας για δράσεις πυροπροστασίας  του Δήμου. 
 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
5 παρ.2 του Ν.2527/97. 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

1.  Οι υποψήφιοι 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 θέσεως που επιλέγουν. 
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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 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 αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι “πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

 προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του 
 Ν.3584/2007”   

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το 
άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα 
και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς 
και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής 
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν 
παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέλημµα της 
προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, 
λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση. 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γεννήσεως για 
 τους άγαμους. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική 
καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

 Yπεύθυνη Δήλωση  του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά 
τους τελευταίους 12 μήνες  από το τέλος της απασχόλησης για την οποία πρόκειται 
να προσληφθούν και προς τα πίσω ,  δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία 
ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του  εποχιακού εργαζομένου ή για την κάλυψη 
περιοδικών ή πρόσκαιρων  αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 του 
Ν.2190/1994 και σε  καταφατική περίπτωση να δηλώσουν την υπηρεσία που 
έχουν απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησής τους προκειμένου 
να κριθεί εάν υπάρχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.  

 

 
 

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Παιανίας, οδός 
Καραολή & Δημητρίου 38α και στο πρωτόκολλο της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών 
Όθωνος 15 & Σμύρνης από την επομένη ημέρα ανάρτησης της παρούσας στο χώρο 
ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου και της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών δηλαδή 
από 13-06-2019 έως και  21-06-2019 (ημέρα Παρασκευή)  και ώρες 08:00 έως 14:00. 
 Πληροφορίες κα Σ.Πρέβεζα - κα Β.Καλαντζή  (τηλ. 213 2030 729-757). 
 

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου 
Παιανίας  και της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών, (με πρακτικό ανάρτησης) , στο Πρόγραμμα 
Διαύγεια  και στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 

                                                                                            

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν.ΣΤΑΜΟΥ 
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