∆ήµος Ελευσίνας, 23/11/2020
Α. Π.: 19699

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/νση: Δήμητρας & Χατζηδάκη
Τ.Κ.: 19200
ΤΗΛ: 2105537217/2105537281

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39) ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ(5) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΛΗΞΗ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤOY NOMOY ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ
ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α).
3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87 Α),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214 Α/6-11-2020)
5. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας (ΦΕΚ
2532/τ.Β΄/7-11-2011)όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2998/τ.Β΄/1-9/2017) και
ισχύει.
6. Την αριθμ.531/17-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ελευσίνας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου πλήρους απασχόλησης συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων
διαφόρων ειδικοτήτων όπως αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α,
χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως
πέντε (5) μήνες από τη λήξη τους, προκειμένου να καλύψει έκτακτες
ανάγκες για την άμεση λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων
λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας εξαιτίας της πανδημίας
από τον COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

101

102

103
104
105
106

107
108

Υπηρεσία

Δήμος Ελευσίνας

Δήμος Ελευσίνας

Δήμος Ελευσίνας
Δήμος Ελευσίνας
Δήμος Ελευσίνας
Δήμος Ελευσίνας

Δήμος Ελευσίνας
Δήμος Ελευσίνας

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Ελευσίνα

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τρεις (3)
μήνες

Ελευσίνα

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(περισυλλογής
αδέσποτων ζώων)

Τρεις (3)
μήνες

Ελευσίνα

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ

Τρεις (3)
μήνες

4

Ελευσίνα

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

Τρεις (3)
μήνες

10

Ελευσίνα

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΣΑΡΩΘΡΟΥ

Τρεις (3)
μήνες

2

Ελευσίνα

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ

Τρεις (3)
Μήνες

1

Ελευσίνα

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ

Τρεις (3)
Μήνες

1

Ελευσίνα

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Τρεις (3)
Μήνες

10

1

3
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Δήμος Ελευσίνας

Ελευσίνα

Δήμος Ελευσίνας

Ελευσίνα

Δήμος Ελευσίνας

Ελευσίνα

Δήμος Ελευσίνας

Ελευσίνα

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ή ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Τρεις (3)
Μήνες

2

Τρεις(3)
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Μήνες

3

Τρεις (3)
Μήνες

1

Τρεις (3)
Μήνες

1

ΤΕ/ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά
κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

101

102

103

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)
προσόντα
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 2527/97, ΦΕΚ 206 Α).

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.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.
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.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.

104

105

106

α)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή ( C ) κατηγορίας.
β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
γ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. και
δ)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας 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.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
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της
παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
ομάδας Ι' τάξη Β ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α '
ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της
απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 & όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας και
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημερδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) 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 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
ομάδας Β' τάξης Γ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α'
ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της
απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 & όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, και
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημερδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) 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 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή.

107

108

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
ομάδας Γ' τάξη Δ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β'
ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της
απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, και β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας και
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημερδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) 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 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή.
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου ΣΤ΄
ειδικότητας, οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1 ης ή 2ης
οµάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει (*),ή Άδεια άσκησης
επαγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη Α΄, Γ΄ και ΣΤ' ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας
Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας του π.δ. 108/2013, όπως ισχύει (*),
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημερδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) 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 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας επαγγέλματος.
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α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτικής (ΤΕ) ή βοηθών Νοσηλευτών (ΔΕ)
β) Πτυχίο ή δίπλωµα Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα ΠΣΕ (ΤΕΙ) ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµο
πτυχίο ή δίπλωµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή για
ΔΕ(βοηθό Νοσηλευτή)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος μέσης τεχνικής
επαγγελματικής
Νοσηλευτικής
σχολής
ειδικοτήτων
βοηθών
Νοσηλευτών,Νοσοκόμων κ.α ή δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή,
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης - Κοινωνικής
∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή
βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος
Κοινωνικού Λειτουργού

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με
ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις
προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά
πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της
προθεσμίας αυτής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία
θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’
υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ελευσίνας
καθώς και στη διαδικτυακή πύλη (www.elefsina.gr) προς
ενημέρωση των ενδιαφερομένων και θα συνταχθεί σχετικό
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την Τρίτη 24 Νοεμβρίου έως και
την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι ώρα 23:59 να
συμπληρώσουν την σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση , και να την
υποβάλουν υπογεγραμμένη μετά των συνημμένων δικαιολογητικών
ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
στο e-mail :grpros@elefsina.gr
Πρόσληψη
Η υπηρεσία μετά από Απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το
προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών,
μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο
χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής
τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους .
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω
αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

