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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
διάρκειας δύο (2) µηνών
Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3582/2010 όπως ισχύουν σχετικά µε τις αρµοδιότητες
∆ηµάρχου.
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει σύµφωνα µε τις
οποίες: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών…Ο υπολογισµός του δωδεκάµηνου γίνεται σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας
σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης σε
αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες… Η πρόσληψη του προσωπικού των
ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006
(ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.».
Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ ιε του Ν. 3812/2009 όπως ισχύουν σύµφωνα
µε τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 οι
συµβάσεις δίµηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3870/10 όπως ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες:
«Οι διατάξεις του άρθρου 28 «Ρύθµιση προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών
κατά τις προεκλογικές περιόδους» του ν. 2190/1994 (Α' 28) ισχύουν για το χρονικό
διάστηµα του ενός µηνός που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των
περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών
οργάνων. Εξαιρούνται των περιορισµών του παρόντος:…δ) οι προσλήψεις
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και η σύναψη συµβάσεων
µίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους
Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, προκειµένου για τις ειδικότητες…των
εργαζοµένων στους τοµείς της καθαριότητας…».
Την µε αρ. 22/2019 (Α∆Α: ΩΤ2ΑΩΞΕ-Κ7Ω) απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που αφορά στην πρόσληψη δέκα (10) ατόµων ειδικότητας ΥΕ

Εργατών Καθαριότητας και τεσσάρων (4) ατόµων ειδικότητας ∆Ε οδηγών, µε
σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την άµεση πρόσληψη δέκα (10) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
και τεσσάρων (4) ατόµων ειδικότητας ∆Ε οδηγών (τρία (3) άτοµα µε άδεια οδήγησης
Γ’ κατηγορίας και ένα (1) άτοµο µε άδεια οδήγησης Γ’ και Ε’ κατηγορίας), µε σχέση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών για τη
κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κατά την προεκλογική
και µετεκλογική περίοδο του Μαΐου 2019 ως εξής:
α/α

Κατηγορία/
Ειδικότητα

Αριθµός
ατόµων

Τυπικά προσόντα

1

ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας

10

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

3

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012)
και
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας
∆ευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής
ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
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.∆. 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, µετά την απόκτηση της
παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

1

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ'+Ε' ή CE (π.δ. 51/2012)
κατηγορίας, και
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας
∆ευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής
ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
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.∆. 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, µετά την απόκτηση της
παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

2

3

∆Ε Οδηγών µε
άδεια οδήγησης Γ’
κατηγορίας

∆Ε Οδηγών µε
άδεια οδήγησης Γ’
και Ε' κατηγορίας

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να πληρούν τα
γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3584/2007.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά από
09/04/2019 έως και 12/04/2019 στον 3ο όροφο του ∆ηµαρχείου επί της οδού
Τερψιχόρης 51 και Αρτέµιδος στο Παλαιό Φάληρο.
Πληροφορίες: τηλ. 213.2020.201-207
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας
2. Τίτλο σπουδών (εφόσον απαιτείται)
3. Άδεια οδήγησης (εφόσον απαιτείται)
4. ΠΕΙ (εφόσον απαιτείται)
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

