
παράγραφος

)λωση

ι έως ι'234

ιυ 20 12 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/1999).
>υ 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.

)υ 6 του ΠΔ 164/2004.
6.Την με αριθμό Π.Ν.Π 64/14.03.2020

7.Την υπ' αρ. 88/21.04.2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής  περί πρόσληψης προσωπικού
Ιδιωτικού Δικαίου τετράμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών.

8.Την με αρ. 7720/28.02.2020 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Ο.Υ.

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

10.Την σπά 14-03-2020 Π.Ν.Π. (Α' 64/14.03.2020) αρ εικοστό τέταρτο παρ. 2 σύμφωνα με την

οποία "Εφόσον εξακολουθεί  να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού

ΩθνΐΟ-19, η έλλειψη τσυ οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως

για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος

της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ σ' και β'

βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων (ν 3584/2007 Α' 143) και της περ ιε' της παρ 2 του άρΒρου 1 του ν 3812/2(109

το δημόσιο.

. Τις διατάξεις το

. Τις διατάξεις τα

.  Τις διατάξεις το

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
ί ΑΤΤΙΚΗΣ

ϋ  ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦ: Μ.Μ ΠΑΣΑΓΊΑΝΝΗ
Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Αλιμος Τ.Κ. 174 55
Πληροφορίες: 213 250 8065
ΤΟΤ (Ρσχ):  210 9829 249

ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου τετράμηνης διάρκειας

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του όρβρου 206 του Ν. 3584/2007.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 1 2 ιε' του Ν. 3812/2009 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων

Άλιμος, 21.04.2020

Αριθμ. Πρωτ.: 7973

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ.Πρωτ.7973-21/04/2020

ΑΔΑ: ΩΖΨΦΩΨΒ-21Ε



Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης (αρ. 5 2 Ν. 2527/1997).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ
•Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

•Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ.

•Πιστοποιητικό  επαγγελματικής  ικανότητας  για  όσους  απαιτείται  (ακολουθούν

διευκρινίσεις).

•Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού σε ισχύ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Σε περίπτω^η που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους της
προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού Υποχρεωτικής

Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:
ο  Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν μετά το 1980.

? Απολυτήριου Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν μέχρι και τα 1980.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑ ΤΗΝ ΓΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΟΔΩΝ

4
ΜΗΝΕΣ

4
ΜΗΝΕΣ

4
ΜΗΝΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

9

40

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου

ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου

κατηγορίας Γ και Ε (κάτοχοι κάρτας

ψηφιακού ταχογράφου)

ΥΕ εργατών καθαριότητας - συνοδών

απορριμματοφόρων

ΚΛΑΔΟΙ ξΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

3

1

Α/Α

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

ακολούθως:

14.Τη Λήψη εκτάκτων και κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται απά τη

Κυβέρνηση σε κεντρικά επίπεδο για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και τη

διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
15.Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας που παρέχονται απά τους δήμους τελούν σε άμεση

συνάρτηση με την προσπάθεια περιορισμού εξάπλωσης τομ κορονοΐού, εξάλειψης περαιτέρω

επέκτασης των κρουσμάτων και την απαλοιφή του.

16. Την αναγκαιότητα αύξησης του προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας για την απομάκρυνση

των απορριμμάτων που αποτελούν εστίες μόλυνσης και διάδοσης του κορονο^ύ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΩΖΨΦΩΨΒ-21Ε



ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

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:

ο  Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν μετά το 1980.

ο  Απολυτήριου 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.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του πιστοποιητικού Επαγγελματικής ικανότητας

Είτε κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού σε ισχύ.
Είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού 95 δίπλα
σε μία ή περισσότερες κατηγορίες που απαιτούνται από την ανακοίνωση.

Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών δεν έχει προχωρήσει σε συγκρότηση επιτροπής

για τις εξετάσεις θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση.

^ΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΟΒ)

•Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
•Άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β τάξης

Δ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β ειδικότητας 1πςτου Π.Δ. 113/12.

•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (ερασιτεχνική ή επαγγελματική).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Σε περίπτωση ποιμ δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους της
προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:

ο  Απολυτήριο τριτάξιου ^υμνα^ίου γιά όσους αποφοίτησαν μετά το 1980

ο  Απολυτήριου Δημοτικού για όοους 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.

Ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή
κατάρτισης του αρ. 1 ω. 2817/2000 ή άλλος ισοδύναμος τίτλος της ημεδαπής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΠΤΙφΓΑ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

•Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
•Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ και Ε.

•Πιστοποιητικό  επαγγελματικής  ικανότητας  για  όσους  απαιτείται  (ακολουθούν

διευκρινήσεις).

•Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού σε ισχύ.

ΑΔΑ: ΩΖΨΦΩΨΒ-21Ε



ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΛΥΛΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει

παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους τι

Β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (αναζητείτο

Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού κατά το αρ. 16Υ.Κ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν σχετική Αίτηση εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, δηλαδή έως 24.04.2020, ή  στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Δήμου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος (οδός

Αριστοτέλους 53), με οητ^Ν : ίηΓο^ηΜπΊοί.ΒΓ,  με συστημένη επιστολή με ημερομηνία

σφραγίδας ταχυδρομείου έως 24.04.2020,

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια

^Δήμο).

υτότητας.

ι  αυτεπάγγελτα από τι

α υποβάλλουν υποχρεωτικό

). Να μην έχουν κώλυμα κατά ο άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία
δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι

υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι

έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή
έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ιιτρέπει την εκτέλεσ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1,Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 70 ετών.

2.Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τι

καθ η κοντών τους.

Οδηγοί οι οποίοι κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 113/12, εφόσον

στη νεα άδεια δεν αναγράφεται η αρχική αδεία και η χρονολογία κτήσης της, πρέπει να

προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΑΔΑ: ΩΖΨΦΩΨΒ-21Ε
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