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ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                                          
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 

2. Τις διατάξεις του άρθρου  1παρ.2  ιε΄ του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο»  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.12 του Ν.2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/Α΄/99) 

4. Τις διατάξεις  του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την αρ. 215/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά 

έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας 

6. Την αρ. 27625/21889/21-05-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

                                                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού 

αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων διάρκειας δύο (2) μηνών ως εξής: 

- Δώδεκα (12) Εργάτες (ΥΕ) 

- Ένας (1) Οδηγός (ΔΕ) 

- Ένας (1) Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (ΔΕ) (για το πυροσβεστικό 

όχημα). 

 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡ. 

ΑΣΟΜΩΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΕ 12 2 ΜΗΝΕ 

1.Aντίγραφο αστυνομικής 

ταυτότητας 

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης 

3.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα 

γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται στο Α΄ μέρος του 



κεφ. Β΄(Προσόντα και Κωλύματα 

διορισμού) του Ν.3584/2007.  

4.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν 

κώλυμα διορισμού των άρθρ. 5 & 6 

του Π.Δ.164/2004  

 

ΟΔΗΓΟΙ 1 2 ΜΗΝΕ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1.Aντίγραφο αστυνομικής 

ταυτότητας. 

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης. 

3.Οποιοσδήποτε απολυτήριος 

τίτλος σχολικής μονάδας 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της αλλοδαπής. 

4.Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 

οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 

5.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα 

γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται στο Α΄ μέρος του 

κεφ. Β΄(Προσόντα και Κωλύματα 

διορισμού) του Ν.3584/2007.  

6.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν 

κώλυμα διορισμού των άρθρ. 5 & 6 

του Π.Δ.164/2004.  

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ 

1.Aντίγραφο αστυνομικής 

ταυτότητας. 

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης. 

3.Οποιοσδήποτε απολυτήριος 

τίτλος σχολικής μονάδας 

Τποχρεωτικής Εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της αλλοδαπής. 

4.Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 

οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 

5.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα 

γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται στο Α΄ μέρος του 

κεφ. Β΄(Προσόντα και Κωλύματα 

διορισμού) του Ν.3584/2007.  

6.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν 

κώλυμα διορισμού των άρθρ. 5 & 6 

του Π.Δ.164/2004.  

 

 

 

 



ΧΕΙΡΙΣΕ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 

ΕΡΓΟΤ 

1 2 ΜΗΝΕ 

           ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1.Aντίγραφο αστυνομικής 

ταυτότητας. 

2.Οποιοσδήποτε απολυτήριος 

τίτλος σχολικής μονάδας 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της αλλοδαπής. 

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης. 

4.Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 

έργων ομάδας Ι΄ Τάξης Β΄. 

5.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 

ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

6.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα 

γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται στο Α΄ μέρος του 

κεφ. Β΄(Προσόντα και Κωλύματα 

διορισμού) του Ν.3584/2007.  

7.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν 

κώλυμα διορισμού των άρθρ. 5 & 6 

του Π.Δ.164/2004.  

 

 ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ 

1.Aντίγραφο αστυνομικής 

ταυτότητας. 

2.Οποιοσδήποτε απολυτήριος 

τίτλος σχολικής μονάδας 

Τποχρεωτικής Εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της αλλοδαπής. 

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης. 

4.Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 

έργων ομάδας Ι΄ Τάξης Β΄. 

5.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 

ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

6.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα 

γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται στο Α΄ μέρος του 

κεφ. Β΄(Προσόντα και Κωλύματα 

διορισμού) του Ν.3584/2007.  

7.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν 

κώλυμα διορισμού των άρθρ. 5 & 6 

του Π.Δ.164/2004.  

 

 

 

 



       Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν  απλή αίτηση με συνημμένα 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος 

(Γραφείο Πρωτοκόλλου) επί της Λ.Μεσογείων 415-417,  πληροφορίες κ. Δ. 

Δημητράντζος). 

       Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 25/06/2014 έως  

01/07/2014 και ώρες 8.00 έως 14.30. 

 

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

 

 

                                                                      ΒΑΙΛΕΙΟ  ΖΟΡΜΠΑ          

 

                                                                     


