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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΑ: Χρ. Μισαηλίδης 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2074-639

      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα:
- ενός (1) Οδηγού Αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας ΔΕ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου),

- τεσσάρων (4) Δενδροκηπουρών (ΔΕ) και
- πέντε (5) Εργατών κήπων (ΥΕ),

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών,
 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας του Δήμου μας

 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ143/Α΄/28-6-2007), όπως 

αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν  με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και του 

άρθρου 36 του Ν. 4765/2021, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού 

οποιασδήποτε ειδικότητας, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/Α’/12.06.2018). 

3. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/Α’/1994), 

σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της παραγράφου αυτής εξαιρείται από τη διαδικασία των 

κεφαλαίων Α, Β και Γ του ιδίου Νόμου, που αναφέρεται στη διαδικασία πρόσληψης του πάσης 

φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 3812/09. 

4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 34052/02.05.2021 (ΑΔΑ: 9Γ6Ξ46ΜΤΛ6-Χ21). 

5. Την υπ’ αρ. 230/2021 Απόφαση Ο.Ε του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, σχετικά με την 

πρόσληψη προσωπικού δέκα (10) ατόμων διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών αναγκών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας του Δήμου. 
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6. Τη με αρ. πρωτ. 17761/09.06.2021 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου μας, περί εγγραφής στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 πιστώσεων για την 

κάλυψη των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη σχετικού 

προσωπικού.

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Φ.Ε.Κ. 

1629/τ.Β΄/10-5-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.

9. Τις με αρ. 74 και 77/ 2021 Αποφάσεις Δημάρχου  περί διορισμού Γενικού Γραμματέα και 

εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων σ΄ αυτόν αντίστοιχα. 

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα: ενός (1) Οδηγού Αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας ΔΕ (με 

κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), τεσσάρων (4) Δενδροκηπουρών (ΔΕ) και πέντε (5) Εργατών κήπων (ΥΕ) 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών αναγκών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας του Δήμου μας.

Α) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ):

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

ή

Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους 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 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση 

του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την 

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του 

ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή 

περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την 

ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή 

υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να 

αναφέρονται:

- Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

- Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)

- Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς 

και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία 

επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την 

ανακοίνωση άδεια οδήγησης. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού 

(ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, 

πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η 

αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την 

ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης 

θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας 

Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή 

φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
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η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς 

και

η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να 

δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που 

ζητείται από την ανακοίνωση.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να 

γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και 

αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΟΙ ΔΕ:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Προτάσσονται σε κάθε περίπτωση όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο Μέσης εκπαίδευσης και σε περίπτωση μη 

εύρεσης υποψηφίων με τον απαιτούμενο τίτλο γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι με σχετική εμπειρία στο 

αντικείμενο ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη γνώση του αντικειμένου (βεβαιώσεις 

εργοδοτών, ένσημα ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού 

χαρακτήρα). Εάν δεν βρεθούν Τεχνίτες Κηπουροί με τα παραπάνω προσόντα, στη θέση τους θα 

προσληφθούν Εργάτες Κήπων.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ ΥΕ:

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Β) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τέσσερις (4) μήνες.

 

Γ) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1)  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 που θα τους ανατεθούν. 

3)  Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση).

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο 

του Δήμου (www.keratsini-drapetsona.gr). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

http://www.keratsini-drapetsona.gr/
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Λόγω της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού και επειδή έχει ήδη 

ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος 2021, αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη 

διεύθυνση: ergasia@keratsini.gr από την 16.7.2021 έως και την 25.7.2021, ως την παρέλευση ολόκληρης 

της τελευταίας ημέρας. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία πρέπει να είναι 

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών/άδεια οδήγησης/πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας/κάρτα 

ψηφιακού ταχογράφου οδηγού (όπου απαιτείται), καθώς και όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα 

ανακοίνωση δικαιολογητικά όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α των κριτηρίων 

πρόσληψης. (Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά 

με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και αναγνώριση ισοτιμίας από την αρμόδια ελληνική αρχή, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που ο αιτών έχει απασχοληθεί σε δημόσιο φορέα, οφείλει με υπεύθυνη 

δήλωσή του να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της 

απασχόλησής του (έναρξη–λήξη).

                                                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
          και με εντολή του 

                                                                                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΕΦΑΛΑΣ 
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