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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΤΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ : 1) ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΖΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
      2) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ.  

Ο ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑ - ΕΙΔΤΛΛΙΑ 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 και 59 του ν. 3852/2010  «Νζα Αρχιτεκτονικι 
τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 
Καλλικράτθσ». 
 
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 § 2 του ν. 2190/1994, όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει με το άρκρο 1 του ν. 3812/2009, «Αναμόρφωςθ ςυςτιματοσ 
προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα και άλλεσ διατάξεισ». 
 
3. Σισ διατάξεισ των άρκρων 168 - 170 και 206 του ν. 3584/2007 «Κφρωςθ του 
Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων». 
 
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 20 του ν. 2738/1999 «υλλογικζσ 
Διαπραγματεφςεισ ςτθν Δθμόςια Διοίκθςθ, μονιμοποιιςεισ ςυμβαςιοφχων 
αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ». 
 
5. Σισ διατάξεισ του π.δ. 50/2011. 
 

ΑΔΑ: 66Ν2ΩΛΑ-Φ13



6. Σθν υπ’ αρικμ.:  158/2019 (ΑΔΑ: ΨΒΕΘΩΛΑ-Π1Φ) απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου «Πρόςλθψθ τριϊν (3) υπαλλιλων Π.Ε. ι Σ.Ε. Διοικθτικοφ ΙΔΟΧ 
διαρκείασ δφο (2) μθνϊν» για τισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων, 
Πολεοδομίασ, Περιβάλλοντοσ και Κακαριότθτασ. 
 
7. Σθν υπ’ αρικμ.  159/2019 ( ΑΔΑ :ΩΤΦΩΛΑ- 0Θ2) απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου Μάνδρασ - Ειδυλλίασ με κζμα «Πρόςλθψθ δφο (2) υπαλλιλων 
Π.Ε. ι Σ.Ε. Διοικθτικοφ ΙΔΟΧ διαρκείασ δφο (2) μθνϊν» για τισ πρόςκαιρεσ 
ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 
8. Σον Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Διμου Μάνδρασ – Ειδυλλίασ 
όπωσ ιςχφει. 
9.Σθν υπϋ αρικμ. 16755/21.11.2019 βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν 
Τπθρεςιϊν 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Σθν πρόςλθψθ τριϊν (3) ατόμων, ειδικότθτασ Π.Ε. ι Σ.Ε. Διοικθτικοφ, με 
ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, διάρκειασ δφο (2) 
μθνϊν, για τθν αντιμετϊπιςθ πρόςκαιρων αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν 
Ζργων, Πολεοδομίασ, Περιβάλλοντοσ και Κακαριότθτασ του Διμου Μάνδρασ 
– Ειδυλλίασ όπωσ παρακάτω: 

 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 
ΠΕ ι ΣΕ 

Διοικθτικοφ 
 

 
3 

1.Οποιαδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι δίπλωμα Ελλθνικοφ 
Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν 
Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ ι Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ 
(Σ.Ε.Ι ) τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ 
,ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ 2. Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ ςτα 
αντικείμενα (ί) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ί) υπολογιςτικϊν 
φφλλων και (ίί) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

 
Σθν πρόςλθψθ δφο (2) ατόμων, ειδικότθτασ Π.Ε. ι Σ.Ε. Διοικθτικοφ, με 
ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, διάρκειασ δφο (2) 
μθνϊν, για τθν αντιμετϊπιςθ πρόςκαιρων αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Μάνδρασ – Ειδυλλίασ όπωσ παρακάτω: 
 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 
ΠΕ ι ΣΕ 

Διοικθτικοφ 
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1.Οποιαδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι δίπλωμα Ελλθνικοφ 
Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν 
Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ ι Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ 
(Σ.Ε.Ι ) τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ 
,ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ 2.Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ ςτα 
αντικείμενα (ί) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ί) υπολογιςτικϊν 
φφλλων και (ίί) υπθρεςιϊν διαδικτφου 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 
1.1. Να ζχει θλικία από 18 ζωσ 65 ετϊν. 
1.2. Να ζχει τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα, που επιτρζπει τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςεωσ που επιλζγει. 
1.3. Να μθν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του κϊλυμα κατά τον Τπαλλθλικό Κϊδικα 
και των π.δ. 164/2004 και π.δ. 180/2004. 

 
2. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

2.1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
2.2. Φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων, που αποδεικνφονται τα ειδικά 
τυπικά προςόντα κατά περίπτωςθ. ε περίπτωςθ πτυχίου ι τίτλου ςπουδϊν 
τθσ αλλοδαπισ επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ. 
2.3. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι το 
αμζςωσ προθγοφμενο δωδεκάμθνο, που ςυμπλθρϊνεται κατά τθν τελευταία 
θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων, ο υποψιφιοσ δεν απαςχολικθκε 
ςε δθμόςια υπθρεςία ι νομικό πρόςωπο του άρκρου 14 § 1 του ν. 2190/1994 
με τθν ιδιότθτα του εποχικοφ υπαλλιλου ι για κάλυψθ περιοδικϊν ι 
πρόςκαιρων αναγκϊν. 
2.4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνει ο υποψιφιοσ 
ότι δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ 
κϊδικα. 
2.5. Πιςτοποιθτικό γεννιςεωσ.  

3. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι, καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ και να τθν 
υποβάλλουν μαηί με το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν, αυτοπροςϊπωσ ι με 
εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν 
υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι από 22 -11-2019 ζωσ και  
29-11-2019, ςτα γραφεία του Διμου, οδόσ τρ.Νικολάου Ρόκα αρ. 45, 
Μάνδρα (Γραφείο Προςωπικοφ), κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ. (Σθλζφωνα 
επικοινωνίασ 21321014940,2132014926). 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 
 
 

ΧΡΗΣΟ Ε. ΣΑΘΗ 
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