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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ: 8058  

                                                                 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  2022 

 

« Πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση δέκα (10) Θέσεων για την κάλυψη  αναγκών της  

αντιπυρικής περιόδου έτους 2022, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας- Πυροπροστασίας, µε 

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4µηνης διάρκειας » 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπάλληλων» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής» για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση  θεμάτων Διοίκησης 

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015) όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του αρ. 116 του Ν.4547/18 (ΦΕΚ 102 /Α΄/12-6-2018) , βάσει των οποίων δίδεται η 
δυνατότητα Πρόσληψης εποχικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την κάλυψη 
κατεπειγουσών αναγκών (σε συνολικό διάστημα 12 μηνών ), με διάρκεια σύμβασης έως και τέσσερις (4) μήνες, 
χωρίς να απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. 

4.Την υπ  ́αριθµ. 116/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά µε την Έγκριση πρόσληψης  
Εποχικού Προσωπικού για  την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών 
Πυρασφάλειας- Πυροπροστασίας, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου , 
διάρκειας έως και τέσσερις (4) μήνες, για την αντιπυρική περίοδο του έτους 2022, 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  

 Την πρόσληψη προσωπικού ,   για την πλήρωση  δέκα (10) θέσεων για την κάλυψη  αναγκών της  

αντιπυρικής περιόδου έτους 2022, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας- Πυροπροστασίας, µε 

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4µηνης διάρκειας  

 

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. 
3. Να µην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική 
συμπαράσταση). 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν σε έντυπη μορφή την αίτηση και τα προς 

συμπλήρωση δικαιολογητικά από το Ισόγειο του Δημαρχείου. 

 Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στο mail : dimitralioulia@yahoo.com, 

είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία , κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2132000780- 

755 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).  

     Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης της στους χώρους ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κρωπίας .  

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ : Από την Τετάρτη 25/5/ 2022 έως και την Παρασκευή  3/6/2022. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας  
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για 
την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξαν. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 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 πληµµέληµα 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. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο Υποψήφιος αν τους 
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από τέλος της απασχόλησης για την οποία πρόκειται να 
προσληφθεί και προς τα πίσω, δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο 
του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζομένου ή για κάλυψη 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν  ο υποψήφιος έχει 
κώλυμα πρόσληψης ή όχι. 
    Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε 
και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη). 

Η παρούσα να αναρτηθεί: 
α) στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων  και β) στον ιστοχώρο του 
προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
                                                                                                                    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                                                     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΧΤ0ΩΛ6-ΛΛ6


