
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών  
 

1. Ο Δήμος Μεγαρέων κατόπιν  της υπ’ αριθ. 169/2019 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου – γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει 
προσωπικό  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα  ( 12 ) ατόμων ως κατωτέρω, 
προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών 
πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο έτους 2019 με τα 
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα   

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις : 

 της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143  τ.Α΄ ) , όπως τροποποιήθηκαν με 
την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» (ΦΕΚ 
47τ.Α΄ ) και συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 4 
της από 26-8-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένων 
«κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102τ.Α΄ /26-8-
2015) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 
(ΦΕΚ 161τ.Α΄ ) και αντικαταστάθηκε με τις όμοιες του 
άρθρου 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ.Α΄ ) 

 τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 
όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 82 του 
Ν.4604/2019  «δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις προσλήψεων 
και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές 
περιόδους , για τις προσλήψεις με σύμβαση Ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου Χρόνου και την σύναψη συμβάσεων 
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μίσθωσης έργου , για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών , 
των υδρονομέων άρδευσης, των εργαζομένων στους τομείς 
της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών , της 
καθαριότητας, των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ, των προσληφθέντων μέσω των προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ» 

 του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 , με τις οποίες 
αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 206 του 
Ν.3584/2007 και αντικαταστάθηκαν εκ νέου με το άρθρο 
116 του Ν.4547/2018 , σύμφωνα με τις οποίες, οι 
τετράμηνες συμβάσεις απασχολούμενων στην 
πυρασφάλεια , εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις 
διατάξεις του Ν.2190/1994 , σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 
2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 . 

 

Κατηγ
ορία 

Ειδικότητα Αριθμός 
ατόμων 

Ειδικά και Τυπικά Προσόντα Χρονική 
Διάρκεια  

ΔΕ Οδηγός 2 α) Άδεια οδήγησης Γ΄ ή C ή Γ΄+Ε ή 
CE κατηγορίας 
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος 
Δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής ανεξαρτήτου ειδικότητας 
ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
Γυμνασίου ή για υποψήφιους που 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του άρθρου 1 του 
Ν.2817/2000  
και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας 

Τρεις (3) 
μήνες 

ΥΕ Εργάτης/τρια 
για τις 

ανάγκες 
πυροπροστα

σίας 

10 Δεν απαιτείται κανένα ειδικό 
προσόν    

Τρείς ( 3 ) 
μήνες  

Οι υποψήφιοι : 
Α. Θα πρέπει πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του 
ν. 3584/07. 
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Β. Θα πρέπει να έχουν ηλικία από  18  έως 65  ετών  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν 
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά : 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2. Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών 
3. Φωτοαντίγραφο της απαιτούμενης άδειας  
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους 
του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία) 

5. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία) 
6. Υπεύθυνη δήλωση  , ότι το αμέσως προηγούμενο 12μηνο , δεν έχει 

εργαστεί στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ για την αντιμετώπιση αναγκών 
πυροπροστασίας (δίνεται από την Υπηρεσία) 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του 
Δήμου Μεγαρέων (Δ/νση:  Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη Μέγαρα )  
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Λόγω της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης πρόσληψης του εν λόγω 
προσωπικού και επειδή έχει ήδη ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος 2018 , 
οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν την αίτησή τους και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά , εντός αποκλειστικής προθεσμίας  τριών 
(3) ημερολογιακά υπολογιζόμενων ημερών , από την ημέρα της 
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μεγαρέων και της 
Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου  , ήτοι από την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  
 

                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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