
Α∆Α: Ψ0Ι5ΩΞΥ-ΟΒ2 

Σελίδα 1 από 4 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Πειραιάς,           11 / 12 / 2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ. πρωτ.:        64417 / 4507 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.∆. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝ. ΒΟΡΡΕΑΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ∆ραγάτση 12 
ΤΑΧ. ΚΩ∆.: 18535 
ΤΗΛ.: 213 2022566 , 250 & 256 
FAX: 213 2022257 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ  4Α/2018 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
                                               Ο ∆ΗΜΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 
224 /Α΄). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών 
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 
54/Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 «Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη 
συµβάσεων εκτάκτου προσωπικού» (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/31-10-2014) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018) . 
6. Τις υπ’ αριθµ. 100/21-02-2018 (Α∆Α:Ψ40ΡΩΞΥ-Λ21) και 101/21-02-2018 (Α∆Α:6ΥΗΥΩΞΥ-

ΒΑ8) αποφάσεις συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πειραιά µε θέµα 13ο: 

«Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, διάρκειας οκτώ µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών της καθαριότητας 
εσωτερικών χώρων των δηµοτικών κτιρίων» και 14ο : «Έγκριση πρόσληψης τριάντα έξι (36) 
ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ µηνών, για 
την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου», 
αντίστοιχα.   

7. Τις υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 19721/7323/08-03-2018 και 19722/7324/08-03-2018 εισηγήσεις της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε θέµα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Πειραιά (η προκαλούµενη δαπάνη θα βαρύνει 
τον προϋπολογισµό του φορέα)», προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 

8. Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ. /167/18433/04-06-2018 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής 
της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο 
∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει. 

9. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 28773/19-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: 
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
στους Ο.Τ.Α. α ΄και β΄βαθµού µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους», προς το ∆ήµο Πειραιά. 

10. Την υπ’ αριθµ. 491/18-07-2018 (Α∆Α:6ΑΗΞΩΞΥ-Τ∆Σ) απόφαση συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Πειραιά µε θέµα 16ο : «Καθορισµός ειδικοτήτων σαράντα (40) ατόµων, 
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των οποίων εγκρίθηκε η πρόσληψη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
µε την αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ. /167/18433/4-6-2018 απόφαση της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ.1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει».   

11. Τις υπ’ αριθµ. 5411/18-07-2018 και 5412/18-07-2018 βεβαιώσεις της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης 
µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

12. Το  από 08-10-2018  µε αριθµ. πρωτ. 27329/2018//1/2018 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. µε το οποίο 
εγκρίθηκε η ΣΟΧ4/2018 µε αριθµ. πρωτ. 35933/3180/19-07-2018 ανακοίνωση του ∆ήµου 
Πειραιά. 

13. Τον τροποποιηµένο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πειραιά, (ΦΕΚ 
2460/τ.Β΄/03.11.2011) και τις υπ’ αριθµ. πρωτ. 35711/3169/19-07-2018  35712/3170/19-07-
2018 βεβαιώσεις του ∆ήµου Πειραιά περί κενών θέσεων. 

14. Το υπ΄αριθµ. πρωτ. 62947/4443/05-12-2018 έγγραφο του ∆ήµου Πειραιά περί αποστολής 
νέας ανακοίνωσης ΣΟΧ4Α/2018 µε αριθµ.πρωτ. 61323/4384/29-11-2018 και παροχής 
διευκρινήσεων επί της εγκεκριµένης ανακοίνωσης ΣΟΧ4/2018 µε αριθµ.πρωτ. 35933/3180/19-
07-2018. 

 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 
δεκαπέντε (15) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου 
Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά Ν.Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά 
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), 
µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 
∆ήµος Πειραιά 

(∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου) 

Πειραιάς 
∆Ε 

∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 
8 ΜΗΝΕΣ 2 

102 
∆ήµος Πειραιά 

(∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου) 

Πειραιάς 
ΥΕ  

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
8 ΜΗΝΕΣ 8 

103 

∆ήµος Πειραιά 
(Για την καθαριότητα 

εσωτερικών χώρων των 
δηµοτικών κτιρίων) 

 

Πειραιάς 
ΥΕ  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
8 ΜΗΝΕΣ 5 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Φυτικής Παραγωγής ή 
Σύγχρονης Επιχειρηµατικής Γεωργίας  ή Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνικός 
Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος ή Φυτικής 
Παραγωγής Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου  ή 
Τεχνικός Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκοµίας και 
Κηποτεχνίας  ή Ανθοκοµίας και Κηποτεχνίας  ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή 
Τεχνικός Ανθοκοµίας  ή Ανθοκοµίας-Κηποτεχνίας ή Τεχνίτης Ανθοκοµίας - 
Φυτοτεχνίας ή Θερµοκηπίων ή Τεχνιτών  Θερµοκηπίων  ή Τεχνικός Θερµοκηπίων   ή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 
 

Τεχνικός Θερµοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνίτης Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών 
και Κατασκευών ή Τεχνικών ∆ενδροκοµίας και Κηπευτικής ή ∆ασικής Παραγωγής ή 
Ειδικός ∆ασικής Προστασίας ή Τεχνικός ∆ασικής Προστασίας ή ∆ενδροκοµίας ή 
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Τεχνικός ∆ενδροκοµίας και Μεταποίησης-
Επεξεργασίας Προιόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Αµπελουργίας και Οινοτεχνίας ή 
Τεχνιτών Αµπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Αµπελουργίας-Οινοτεχνίας   ή   
Τεχνίτης Αµπελουργίας - Οινοτεχνίας- Ποτοποιίας ή Τεχνικός ∆ασοπονίας και 
∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρµογών και 
Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος  ή  Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών 
και Κατασκευών  ή  αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ 
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου  ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις  δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 
Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις  δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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.∆. 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 και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) 
ετών. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις  δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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.∆. 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 και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) 
µηνών. 
 

102,103 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 

 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
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Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να 
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε 
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα 
Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Βορρεάκου 
Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022566, 250), από 17-12-2018 έως και 27-12-2018. 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται 
µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας 
προσωπικού (∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή 
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των 
αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, 
σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο 
όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορεί να καλυφθούν 
επικουρικώς µε εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(ανά κωδικό θέσης). 
Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση στην 
οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) που 
επιδιώκει. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην 
ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες ���� Έντυπα – ∆ιαδικασίες ���� 
∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της 
διαδροµής: Σύνδεσµοι ���� Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ���� ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της 
διαδροµής: Πολίτες ���� Έντυπα – ∆ιαδικασίες ���� ∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης 
«30.03.2017», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – 
υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις 
σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται και για την 
αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα ���� Πολίτες ���� Έντυπα – 
∆ιαδικασίες ���� ∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.  
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