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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΤΡΙΜΗΝΗΣ (3ΜΗΝΗΣ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/03-03-1994) «Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 » (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2007) 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του εδ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) 

«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του N. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις 
για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

7. Την υπ’ αριθ. 119/31-03-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων-
Αρτέμιδος περί κατανομής ειδικευμένων πιστώσεων πυροπροστασίας. 

8. Την υπ’ αριθ. 139/13-04-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων-
Αρτέμιδος περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
διάρκειας τριών (03) μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας. 

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 33256/12600/26-04-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας τριών (3) μηνών στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος» σύμφωνα με την οποία νόμιμα έχει 
ληφθεί η υπ’ αριθ. 139/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος. 
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10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (ΦΕΚ 2314/τ.Β΄/17-10-
2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Την υπ’ αριθ. 15454/26-05-2016 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας της παρούσας 
ανακοίνωσης. 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) 
ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών: Πολιτικής 
προστασίας, κυριότερα Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας κατά τη θερινή περίοδο και κυρίως α) 

Προληπτικός καθαρισμός, κεντρικών κλπ οδικών αρτηριών, αλσών πάρκων αρμοδιότητάς μας 
καθώς και γύρω από κτηριακές υποδομές από βλάστηση για τη μείωση κινδύνου πυρκαγιών ή 

απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες σε 
περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικών εκτάσεων και β) στελέχωση των 
παρατηρητηρίων – πυροφυλακίων ζώνης ευθύνης του Δήμου μας καθώς και η επάνδρωση των 

οχημάτων άμεσου επεμβάσεως, και συγκεκριμένα του εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα 
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΤΡΕΙΣ (3) 
ΜΗΝΕΣ 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 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. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 
μόνιμους υπαλλήλους σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 3584/2007. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο 
μηνών από την ημερομηνία  έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). 

4. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι 

αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο 
από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων. 
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω κώλυμα τριμήνου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004 

(ΦΕΚ 134/19-07-2004/Τεύχος Α’). Δεν έχω συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με 

τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα ΥΕ Εργατών κατά τους 
προηγούμενους τρεις (3) μήνες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

παρούσας (κώλυμα 3μήνου). 
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω κώλυμα τρίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 1434/28-06-2007/ΤεύχοςΑ’) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν έχω 

συνάψει καμία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με φορέα του Δημοσίου Τομέα, της 
οποίας η διάρκεια υπερβαίνει του τρεις (3) μήνες μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών (κώλυμα 3μηνης απασχόλησης). 

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα, με την 
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 2207/1994 δηλ. α) δεν έχω 

καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
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β) δεν είμαι υπόδικος, γ) λόγω καταδίκης δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα, δ) δεν 
τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, δεν έχω απολυθεί από άλλη δημόσια υπηρεσία 
λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής λόγω καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο, 

οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου κατά την τελευταία 5ετία. 
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας αυτής. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο 
γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασιλέως 
Παύλου, Σπάτα Αττικής. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου 
Τ.Κ. 190 04   Σπάτα Αττικής 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2007300 
FAX              : 210 6633311 

 

 
 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 
 

Στα Σπάτα σήμερα την 27η του μηνός Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος 
Παρασκευή, ο κατωτέρω υπογραφόμενος Δημήτριος Ζαμπέλης υπάλληλος του Δήμου Σπάτων – 
Αρτέμιδος, ύστερα από εντολή του Δημάρχου ανάρτησα στον οικείο χώρο ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος Σπάτων – έδρα του Δήμου – καθώς και στον οικείο χώρο ανακοινώσεων 
της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος την υπ’ αριθ. πρωτ. 15565/27-05-2016 Ανακοίνωση που 

αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην πυρασφάλεια, δέκα (10) 
ατόμων, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στο Δήμο μας. 
 

 
Η ανάρτηση έγινε ενώπιον των κατωτέρω μαρτύρων : 
 

1) Κουτσούνη Γεωργία             2) Αποστολάκη Ειρήνη 
 
Συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 
Ο ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣ                                      ΟΙ  ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

 
 
                                                          1) 

 
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
                                                                2) 
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