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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4325/2015.
3. Τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 

Ν.3812/09, σύμφωνα με τις οποίες το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να εξαιρείται 
των διαδικασιών του Ν.2190/94.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α/15-1-2021), αναφορικά με 
το κώλυμα της δωδεκάμηνης απασχόλησης

6. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις 
του άρθρου 116 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-7-2018)

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες ανατέθηκε ρητά στην 
Οικονομική Επιτροπή η αρμοδιότητα λήψης απόφασης για το ετήσιο πρόγραμμα 
προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.

8. Την υπ’ αριθ 358/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) 
μηνών για τη κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11564/30-06-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών περί πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών των αποδοχών και των υπερωριών 
του έκτακτου προσωπικού πυρασφάλειας με σύμβαση ορισμένου χρόνου στους Κ.Α. 
20.6041.0001, Κ.Α. 20.6054.0001.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη τεσσάρων (4) Υ.Ε. Εργατών – Φυλάκων Πυρασφάλειας  με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός 

101 Δήμος 
Ελευσίνας Ελευσίνα  Υ.Ε. Εργατών – 

Φυλάκων 
Πυρασφάλειας  

3 μήνες 4



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Γενικά προσόντα πρόσληψης:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότατα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξαν

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους θα υποβάλλουν εξής:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνουν 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 του Ν. 1599/86 που να δηλώνουν ότι: δεν έχουν κώλυμα 
πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα μηνών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν 
την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους (έναρξη και λήξη).

                                     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
του Δήμου Ελευσίνας  καθώς και στην ιστοσελίδα του   Δήμου www.elefsina.gr, για ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων.
                               ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 02/07/2021 έως και 07/07/2021να 
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων 
δικαιολογητικών ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας 
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ελευσίνας, Δήμητρος και Χατζηδάκη , Τ.Κ. 
19200.

                                                      ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ο Δήμος Ελευσίνας  με απόφαση Δημάρχου θα προσλάβει το προσωπικό με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, από τους 
υποψηφίους που θα έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό όριο  που ορίζει η 
παρούσα Ανακοίνωση.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, 
αντικαθίστανται από άλλους Υποψηφίους.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση 
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΡΓΥΡΗΣ Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

http://www.elefsina.gr/
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