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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη σύµβασης εργασίας Ορισµένου Χρόνου
διάρκειας δύο (2) ή τεσσάρων (4) µηνών
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 206 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή
πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» του ν. 3584/07 όπως ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες:
«1. 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. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων
κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το
αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη
συνδροµή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο
διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω
διατάξεων, εφαρµόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συµπληρώθηκε
και ισχύει.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) σύµφωνα µε
τις οποίες : «Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ
28 Α΄), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
2. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄:
ιε. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.2 του Ν.4662/2020 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
26 του Ν.4735/20 σύµφωνα µε τις οποίες: «Για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή
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εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στις κατ’ εξαίρεση της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) προβλεπόµενες περιπτώσεις πρόσληψης, συµπεριλαµβάνεται και
η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ειδικότητας χειριστών
µηχανηµάτων έργου διάρκειας σύµβασης που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες σε
συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού.»
4. Την µε αρ. 217/2021 (Α∆Α:ΨΑ5ΙΩΞΕ-ΣΦ3) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που
αφορά έγκριση πρόσληψης δεκαεπτά (17) ατόµων, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την άµεση πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόµων, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
12

ΥΕ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

4

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
(καλαθοφόρο)

1

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5
παρ. 2 του ν.2527/1997)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης
(Απολυτήριος
τίτλος
Τριταξίου
Γυµνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού 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
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος
τίτλος
δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος
της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 3ταξίου Γυµνασίου ή
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980) ή ισοδύναµο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του
άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και τουλάχιστον τριετή εµπειρία στην
αντίστοιχη, κατά περίπτωση, ειδικότητα, µετά την
απαιτούµενη, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης
επαγγέλµατος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ
κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Άδεια Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου (Μ.Ε.)
Οµάδας B΄, ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε. 2.6 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.
ε) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να
είναι σε ισχύ.

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
∆ύο (2)
µήνες

∆ύο (2)
µήνες

Τέσσερις
(4) µήνες
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-µελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, οµογενείς
και οµογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και
Τένεδο, ή οµογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας
ούτε η συµπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, 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 πολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε
βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία
αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό ελληνοµάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1).
2. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν µετά
των
συνηµµένων
δικαιολογητικών
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr µέσα σε προθεσµία πέντε εργάσιµων (5) ηµερών από την
εποµένη της ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας (www.palaiofaliro.gr), ήτοι από
30.06.2021 έως και 05.07.2021.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα
ανακοίνωση
3. Πιστοποιητικό ελληνοµάθειας( εφόσον απαιτείται)
4. Τίτλος σπουδών (εφόσον απαιτείται)
5. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας (εφόσον απαιτείται)
6. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (εφόσον απαιτείται)
7. Άδεια Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου (Μ.Ε.) (εφόσον απαιτείται)
8. Ισχύουσα Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (εφόσον απαιτείται)
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

