
                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

                                                                                  
                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κορωπί 31/05/2019 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  

           ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                           
                                                                                          Αριθµ. πρωτ. 8872 
 
                           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 2/2019 
 
             ΄΄ Πλήρωση δεύτερης ( 2ης ) διαδικασίας Πυρασφάλειας –    
                  Πυροπροστασίας,  οκτώ  (8)  θέσεων µε σύµβαση  
     εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 4µηνης διάρκειας  ΄΄ 
 
                                          Ο ∆ήµαρχος  Κρωπίας  
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών 
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. Την υπ΄ αριθµ. 133/22-04-2019 απόφαση που πάρθηκε από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, σχετικά µε την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση τριών (3) 
µηνών τριάντα  (30) ατόµων για τη κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, 
κλάδου ΥΕ  Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας & ∆Ε Οδηγών 
Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας . 

4. Tο Ν. 4325 (Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις.), ΦΕΚ 47/11-05-2015 άρθρο 41 παρ.1. α. και 2. 

5. Τις διατάξεις του  άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 4325/2015 δίδεται η δυνατότητα  
πρόσληψης  προσωπικού που θα απασχοληθεί στην πυρασφάλεια. Η 
διάρκεια της σύµβασης θα είναι έως και τέσσερις  (4) µήνες, χωρίς να 
απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. 

6. Την µε αριθµ. πρωτ. 7437/09-05-2019 1ης  ∆ιαδικασίας  4µηνης 
Απασχόλησης Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας 2019 

 
                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  
 
   Την πρόσληψη της  δεύτερης  (2ης ) διαδικασίας έξι (6)  ατόµων ΥΕ 
Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και δύο (2) ∆Ε Οδηγό 
Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας,   µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών (µέσα σε 
συνολικό διάστηµα 12 µηνών), για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών 
και πρόσκαιρων αναγκών της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
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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). 
 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  
  Προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου 
Κρωπίας, έναντι των υπολοίπων υποψηφίων εκτός δήµου. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
   Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της 
υπηρεσίας µας, στο ∆ηµαρχείο Κρωπίας , ταχ. δ/νση: Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 
19441, Νοµού Αττικής, και συγκεκριµένα στο Γραφείο Προσωπικού στον 
αρµόδιο υπάλληλο κ. Μαρκαριάν Κάρολο   (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272 
εσωτ. 163 ή 181) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την επόµενη 
ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δηµοτικών 
καταστηµάτων του ∆ήµου Κρωπίας , δηλαδή έως και τη ∆ΕΥΤΕΡΑ 10 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
   Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν 
υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή 
της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των 
κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο 
αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της 
άδειας οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου 
υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. 
Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης πρέπει να 
προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
3. Βεβαίωση ανεργίας  
4. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική 
καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που 
επέλεξαν.  
6. 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, 
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στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση.  
7. 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 
εργαζόµενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, 
προκειµένου να κριθεί εάν αυτός (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).     
   
  Επισηµαίνετε ότι για τους υποψήφιους ∆Ε Οδηγούς, στα απαραίτητα 
δικαιολογητικά εκτός των ανωτέρω, είναι και η άδεια οδήγησης Γ΄ 
κατηγορίας και άνω  καθώς και :  
 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) ∆ίπλωµα 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 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 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 ΟΑΕ∆ του ν. 
1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
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β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ ή (C) κατηγορίας   
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) ή, 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω 
προσόντα)  
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ ή (C) κατηγορίας,   
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 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 επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου, 
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ ή (C) κατηγορίας,   
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) ή, 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) 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.∆. 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 επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου,  
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ ή (C) κατηγορίας,   
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) ή, 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) 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. 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί: 
α) στον Πίνακα Ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου 
Κρωπίας, β) στο κατάστηµα  του  ΚΕΠ Κορωπίου και γ) στον ιστοχώρο του 
προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

                                                                                                                                                                  
                                                                               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   
 
 
                                                                        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ  
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