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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Ραφήνα, 23-9-2022 

Αρ. Πρωτ. : 20563 

 

 

 

  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Για την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων  

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για την αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω πυρκαγιών της 19ης Ιουλίου 2022, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 (Φ.Ε.Κ. Α΄/6), όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 51 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α’112) 

 

 

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 (Φ.Ε.Κ. Α΄/6), όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 51 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α’112), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010), όπως ισχύουν,  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) «Σύσταση 

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

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α’/15-1-2021), 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 212 παρ.1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) “Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως  ισχύουν, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. ιε’ του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α’/2009), 

6. Τις διατάξεις της παρ. 20 περίπτωση α΄ του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’), «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»… και άλλες διατάξεις»,  

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/80/οικ.10391/27-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ35246ΜΤΛ6-ΚΚΓ) με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 

παρ. 3 του Ν. 4765/2021», 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α882/22-7-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας με την οποία η Δημοτική Ενότητα Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου 

κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως 19-1-2023. 

10. Την υπ’ αρ. 268/20-9-2022  (ΑΔΑ: 6ΩΒΣΩ16-ΥΕΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 

επειγουσών αναγκών λόγω πυρκαγιών της 19
ης

 Ιουλίου 2022 και εισήγηση για τη σχετική 

αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022»,  

11. Την υπ’ αρ. 447/2-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΦΦΩ16- ΞΞ7) Απόφαση Δημάρχου Ραφήνας- Πικερμίου 

σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δήμου Ραφήνας- 

Πικερμίου, καθώς και με την εξουσιοδότησή του για υπογραφή «με εντολή Δημάρχου»,  

12. Τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου σε  προσωπικό ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για τη  Δ/νση Κυκλικής Οικονομίας, Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και 

Περιβάλλοντος και τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων του Δήμου μας, καθώς θα 

συμβάλει στην αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου μας, που προέκυψαν από τις 

απρόβλεπτες πυρκαγιές της 19ης Ιουλίου 2022  της χωρικής του αρμοδιότητας, 

 

 

Ανακοινώνει 

 

 

Την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων  (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου στη  Δ/νση Κυκλικής Οικονομίας, Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και 

Περιβάλλοντος καθώς και στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων  του Δήμου μας, καθώς θα 

συμβάλει στην αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου μας, που προέκυψαν από τις 

απρόβλεπτες πυρκαγιές της 19ης Ιουλίου 2022,    ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης έως 

21-3-2023,  στις κάτωθι ειδικότητες,  με τα εξής τυπικά προσόντα:   
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Α/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 

1 

 

ΔΕ – Οδηγών 

Απορριμματοφό

ρων 

 

α) Δίπλωμα 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 Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 

Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής 

Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής 

Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 

3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας, 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως 

ισχύει),  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), και 

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία 

να είναι σε ισχύ. 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

21/3/2023 

 

 

1 

2 

ΔΕ - 

Διοικητικών 

 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 

τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της 

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και                            

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:                  

(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης έως 

21/3/2023 
1 

3 
ΔΕ – Οδηγών 

(Β’ κατηγορίας) 

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας  και  

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής 

μονάδας Δευτεροβάθμιας ή  μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης έως 

21/3/2023 
1 

4 

ΥΕ – Εργατών 

Καθαριότητας 

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο 

εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 

4765/2021). 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης έως 

21/3/2023 
1 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 
4 
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Α.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. 

2. Να είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) 

Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από 

την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται 

πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως 

Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους 

(ν.δ.3832/1958).  

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής 

γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η 

οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) 

που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) 

Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5, των κατωτέρω 

επιπέδων: 

Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). 

Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη 

Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. 

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 

Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι 

ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει 

προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής 

Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, 

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από 

σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, 

Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την 

Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.  

πτώσεις. 

Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, δεν μπορούν να 

προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της 

(Ν.3584/2007, άρθρο 12). 

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

4. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους 

υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007. 

5. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 
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Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν 

επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

     Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής 

δικαιολογητικά:  

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου 

είναι γραμμένοι. 

3. 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 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, στερηθεί τα πολιτικά 

τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό 

δικαστική συμπαράσταση.  

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως 

προηγούμενο δωδεκάμηνο, υπολογιζόμενο με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για 

την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (σύμφωνα με το 

τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997 και στη συνέχεια από την παρ. 12α του 

άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/9-9-1999 τεύχος Α’), έχουν απασχοληθεί σε 

δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την 

ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή 

όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν τον φορέα στον οποίο 

απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και 

λήξη). 

 

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του 

Δήμου (www.rafina-pikermi.gr) και στον χώρο του Πίνακα Ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου όπου εδρεύει η υπηρεσία, 

συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού 

ανάρτησης. 

    

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά κατά προτεραιότητα τη 

συνημμένη στην παρούσα αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα   δικαιολογητικά στην 

ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr. ή 

εναλλακτικά στο Κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, επί της οδού 

Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα- 19009 (Πληροφορίες: Σοφία Παπαγεωργίου, Βασιλική 

Φωτιάδη, στα τηλ: 22943 – 21029, 21056). 
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Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να 

εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα 

γίνονται δεκτές.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες και αρχίζει από την 

επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανάρτησής της στο κατάστημα της 

υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, και 

συγκεκριμένα από 24-9-2022,  ημέρα   Σάββατο   έως  και τις 30-9-2022 ημέρα  

Παρασκευή.   

 

Ε. ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου έως τις  21/3/2023 (ημερομηνία συμπλήρωσης του οκταμήνου από 

την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης) αμέσως  μετά την κατάρτιση των πινάκων 

επιλογής των υποψηφίων. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν  πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, 

αντικαθίστανται με άλλους  από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα 

συμμετεχόντων της οικείας ειδικότητας.  

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ, 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  
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