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ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας» 
 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του. 

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 164/2004. 

4. Την υπ’ αρ. 64/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  περί πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού 
Δικαίου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 

5. Τη με αρ. 6299/13-03-2020 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Ο.Υ. 

6.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου, όπως ισχύει (ΦΕΚ 762/τ.Β΄/5-3-2018)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
δίμηνης διάρκειας, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών ως 
ακολούθως: 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 

 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

1 
2 
ΜΗΝΕΣ 

Τίτλος σπουδών μηχανολόγου 

μηχανικού ΤΕΙ της ημεδαπής.  

2 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  6 
2 
ΜΗΝΕΣ 

 Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος 

σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής. 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται 

δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 

υποψηφίους της προηγούμενης 

παραγράφου, επιτρέπεται η 

πρόσληψη με προσόν διορισμού 

Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα: 

o Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου 

για όσους αποφοίτησαν μετά το 

1980. 

o Απολυτήριο Δημοτικού για όσους 

αποφοίτησαν μέχρι και το 1980. 

Ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο 

εργαστηρίων ειδικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης του αρ. 1 ω. 2817/2000 

ή άλλος ισοδύναμος τίτλος της 

ημεδαπής. 
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3 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 

ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

3 
2 
ΜΗΝΕΣ Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. 

3. Να μην έχουν κώλυμα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός 12µήνου (ο υπολογισµός του 
12µήνου γίνεται µε αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος 
πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω). 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους για τις υπ’ α/α κατηγορίες 1 

και 2 του πίνακα. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη 

μετάφραση αυτού.  

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για 

τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι δεν έχουν 
κώλυμα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός 12µήνου (ο υπολογισµός του 12µήνου γίνεται 
µε αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να 
προσληφθεί και προς τα πίσω).  

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν σχετική αίτηση εντός  τριών (3)  ημερών 
από τη δημοσίευση της παρούσης, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, που βρίσκεται στο 
Ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος (οδός Αριστοτέλους 53). 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο δημοτικό 
κατάστημα.  

  

                                                                                Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

 

 

                                                                                  ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

 
Εσωτερική Διανομή 
Γρ. Δημάρχου 
Γρ. Γεν. Γραμματέα 
Δ/νση ΔΥ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προσωπικού (2 αντίγραφα) 
Τμήμα Εξόδων 
Αρχείο 
Τοιχοκόλληση 
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