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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύ-
ουν.

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής  Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  του Δήμου Σαρωνικού (ΦΕΚ 4224/Β/28-12-
2016).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, περί πρόσληψης προσω-
πικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

4. Την υπ΄ αριθμ. 129/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  με την οποία εγκρίνεται η
πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων ανα-
γκών της Πολιτικής Προστασίας (Πυρασφάλεια-Πυροπροστασία) του Δήμου Σαρωνικού (αντι-
μετώπιση αναγκών της αντιπυρικής περιόδου Μαΐου-Οκτωβρίου 2022), έξι (6) ΥΕ Εργατών
Πυροπροστασίας και ενός (1) ΔΕ Οδηγού Γ’ κατηγορίας (ΑΔΑ: 6ΧΕΡΩ1Ξ-ΩΡΗ).

5. Την υπ’ αριθμ. 8340/19-05-2022 βεβαίωση πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Σαρωνικού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα ΕΠΤΑ (7) ατόμων, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κα-
τεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών της Πολιτικής Προστασίας (Πυρασφάλεια-Πυρο-
προστασία) του Δήμου Σαρωνικού για την αντιπυρική περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου 2022 ως κατω-
τέρω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

6 1. Δεν απαιτούνται  ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.  2 του
Ν.2527/1997).
2.  Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται
για  τους  μόνιμους  υπαλλήλους  του  άρθρου  169  παρ.  2  του
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Ν.3584/07

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ 
κατηγορίας)

1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1)  Δίπλωμα  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  ΙΕΚ  ειδικοτήτων:  (α)
Τεχνικού  Αυτοκινήτων  Οχημάτων  ή  (β)  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
Τεχνίτη  Ηλεκτρολόγου  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.      
2) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  Γ΄ ή  C
κατηγορίας. 
3) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ή
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1)Οποιοσδήποτε  απολυτήριος  τίτλος  σχολικής  μονάδας  Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής. 
2) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  Γ΄ ή  C
κατηγορίας.
3) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη
κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου  για  την  απόδειξη  κατοχής  του  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 Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται
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η  κατοικία  του  ενδιαφερομένου,  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.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε  περίπτωση  αντικατάστασης  άδειας,  για  την
ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών
κατοχής  του  ζητούμενου  από  την  ανακοίνωση  Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής  Ικανότητας  (ΠΕΙ)  και  εφόσον  προκύπτουν  λόγοι
καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και
η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:
 Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος
τη βεβαίωση
 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει κα-
θώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγη-
θεί  και  απαιτείται  από  την  ανακοίνωση,  καθώς  και  η  ισχύς  του
(έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε δια-
δικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υπο-
κατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο  είναι  ότι  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  προσκομίσουν
οπωσδήποτε  την  απαιτούμενη  από  την  ανακοίνωση  άδεια
οδήγησης. 
Για  τις  άδειες  οδήγησης  αυτοκινήτων,  όταν  δεν  προκύπτει  η
ημερομηνία  της  αρχικής  κτήσης,  της  κατά  την  ανακοίνωση
απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή
τυχόν  πρόσφατης  θεώρησης,  πρέπει  οι  υποψήφιοι  να
συνυποβάλουν  και  σχετική  βεβαίωση  της  οικείας  υπηρεσίας
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη
βεβαίωση αυτή,  λόγω καταστροφής  ή  φθοράς  των  αρχείων  της,
αρκεί :
 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην
οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 του υποψηφίου στην  οποία  να δηλώνει  την  ακριβή
ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας
οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος – μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από
το  Λιχτενστάιν,  εξακολουθεί  να  ισχύει  στο  ελληνικό  έδαφος,  ως
έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της
αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του Π.Δ.. 51/2012, όπως
ισχύει (παρ. 6 άρθρο τρίτο Ν. 4383/2016_ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄).
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι  είναι κάτοχοι  επαγγελματικής
άδειας  οδήγησης  αλλοδαπής  (εκτός  κρατών  –  μελών  της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης),  για  να  γίνουν  δεκτοί  πρέπει  να
προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
2) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται
για  τους  μόνιμους  υπαλλήλους  του  άρθρου  169  παρ.  2  του
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Η πρόσληψη των ατόμων θα πραγματοποιηθεί από τις 25/06/2022 έως 24/10/2022 για να
καλύψει τις ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβα-
σης  δεν  θα  υπερβαίνει  την  31/10/2022  όπως  καθορίζεται  στην  Απόφαση  Δημάρχου  περί
πρόσληψης των ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Επειδή το προσωπικό αυτό που θα προσληφθεί, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των κατεπει-
γουσών αναγκών της  Πολιτικής Προστασίας  προκειμένου να αντιμετωπιστούν  οι  ανάγκες της
αντιπυρικής περιόδου (Μάιος-Οκτώβριος 2022), θα πρέπει κατ΄ εξαίρεση να πληρεί τα κατωτέρω:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην ανήκουν στις ευπα -
θείς ή στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.
2. Να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα
που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπερβαίνουν τους τέσσερις (4) μήνες απα-
σχόλησης στον ίδιο Φορέα, εντός διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, από την λήξη της σύμβασης
που πρόκειται να προσληφθούν και προς τα πίσω. 
4. Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς
λόγους.
5. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστι -
κή συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθε-
ση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή
έχουν απολυθεί υπό όρο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι  μαζί με την αίτηση τους και τα απαραίτητα προσόντα της θέσης που επι-
λέγουν, θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής
βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου ή των δύο όψεων της
άδειας  οδήγησης  ή  των  κρίσιμων  σελίδων  του  ατομικού  βιβλιαρίου  υγείας  όλων  των
ασφαλιστικών φορέων.
Αν  από  τα  παραπάνω  δεν  προκύπτει η ημερομηνία  γέννησης  πρέπει  να  προσκομισθεί  και
πιστοποιητικό γέννησης.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή εντοπιότητας ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγρα-
φο για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας (μισθωτήριο κ.α.).
5. Βεβαίωση απογραφής από τον ΕΦΚΑ, ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης σε οποιοδήποτε
ασφαλιστικό φορέα ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός
αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου (Α.Φ.Μ.), ο Α.Μ. (Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ) και ο
αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης(Α.Μ.Κ.Α.).
6.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  ότι  δεν  υπάρχει  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  169  του
Ν.3584/2007 α) ότι δεν ξεπερνά το 65ο έτος της ηλικίας β) ότι έχουν την υγεία και τη φυσική κα-
ταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και γ)
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή υπεξαίρεση
(κοινή ή στην υπηρεσία) απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπί-
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εση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμι-
ση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλ-
λευσης της γενετήσιας ζωής δ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδί-
κημα παραγράφηκε, ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για
όσο χρόνο διαρκεί ή στέρηση αυτή ε) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ζ) δεν υπερ-
βαίνω τους τέσσερις (4) μήνες απασχόλησης εντός του διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την
λήξη της σύμβασης που πρόκειται να προσληφθώ και προς τα πίσω, η) πληρώ τα προσόντα και
κωλύματα διορισμού των διατάξεων των άρθρων 11-17 του Ν.3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  αίτηση  με  τα  συνημμένα  δικαιολογητικά  είτε
αυτοπροσώπως  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου  Σαρωνικού  είτε  ηλεκτρονικά  στο  email:
gpr_prosopikou@kalivia.gr  ή  με  συστημένη ταχυδρομική  επιστολή  στα  στοιχεία:  ΔΗΜΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, Λεωφ. Αθηνών και Ρηγ. Φεραίου, Καλύβια ΤΚ 19010, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 28/05/2022 έως και 06/06/2022.
Οι αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται
υπόψη.
Η παρούσα, αναρτάται στη Διαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Σαρωνικού, μαζί με τα επισυναπτόμενα έντυπα (www.saronikoscity.gr). 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού 

Πέτρος Ι. Φιλίππου 
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