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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: Α) ΕΙΚΟΣΙ (20) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, Β)
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Γ) ΕΝΟΣ (1) ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 212 ΤΟΥ Ν. 3584/07, ΤΟΥ ΑΡ. 20 ΤΟΥ
Ν.2190/1994 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡ. 74 ΤΟΥ Ν. 4745/2020, ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 175 ΤΟΥ ν.4764/2020,
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 AΠO TON COVID-19.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Έχοντας υπ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 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. 4745/06.11.2020 (ΦΕΚ 214 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρ.175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α’).
5. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Καλλιθέας (ΦΕΚ 2598/τ.Β’/25.9.2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την με αρ. 54/2021 (ΑΔΑ:ΡΟΓΟΩΕΚ-251) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την
πρόσληψη συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου πλήρους απασχόλησης 8μηνης διάρκειας για αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από τον COVID19.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης
συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων και συγκεκριμένα είκοσι (20) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών
Απορριμματοφόρων, τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων και ενός (1) ΔΕ Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων,
όπως αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών 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):
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

100

Διεύθυνση
Περιβάλλοντος

Καλλιθέα

ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας /Συνοδών
Απορριμματοφόρων

Οκτώ (8) μήνες

20

101

Διεύθυνση
Περιβάλλοντος

Καλλιθέα

ΔΕ Οδηγών
Αυτοκινήτων

Οκτώ (8) μήνες

4

102

Διεύθυνση
Περιβάλλοντος

Καλλιθέα

ΔΕ Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτων

Οκτώ (8) μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
100
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
/Συνοδών
Απορριμματοφόρων

101
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

(1). Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρου 5 παρ.2 του Ν.2527/97,ΦΕΚ 206 Α).
(2). Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον οικείο φορέα (Δήμο Καλλιθέας) στην αντίστοιχη
ειδικότητα.
(1). Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Γ) ή (C) κατηγορίας.
(2). Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
(3). Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
(4). Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων: (α) τεχνικού αυτοκινήτων
οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, ή απολυτήριος τίτλος
ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων, ή τεχνικής
επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου, ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου,
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή
συναφούς ειδικότητας.
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους
με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν
διορισμού οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητας, και εν ελλείψει
αυτού,
απολυτήριο τίτλο
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 άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.
(5) Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
(6) Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον οικείο φορέα (Δήμο Καλλιθέας) στην αντίστοιχη
ειδικότητα.
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102
ΔΕ Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτων

Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες:
α) των τομέων: Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών,
Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών των Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων,
β) των κλάδων: Δομικών έργων, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής,
των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων,
γ) των τομέων: μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, δομικού,
των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων,
δ) των τμημάτων: μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, δομικών κατασκευών,
των τεχνικών – επαγγελματικών σχολών.
Περιλαμβάνονται, επίσης, αντίστοιχες ειδικότητες των τομέων Ι.Ε.Κ., αντίστοιχες
ειδικότητες των σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α΄), ή άλλων
ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και η ειδικότητα
χειριστών χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων.
(1) Προσόν πρόσληψης ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο
ή δίπλωμα σχολικών μονάδων της προηγούμενης παραγράφου.
(2) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η κάλυψή
τους από υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας.
(3) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού
από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 2, επιτρέπεται η κάλυψή τους με
προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής ή με τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία. Στην τελευταία περίπτωση ο
υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
(4) Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον οικείο φορέα (Δήμο Καλλιθέας) στην αντίστοιχη
ειδικότητα.

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.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία στον οικείο Δήμο, θα
αναφέρουν μόνο τον μήνα ή μήνες εμπειρίας στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, όπου απαιτούνται,
πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο
πρόσληψης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ 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.
Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνουν και τον μήνα ή μήνες εμπειρίας στο Δήμο μας, καθώς επίσης ότι
έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας
που επιλέγουν.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ
ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΤΕΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ. Όσες αιτήσεις δεν έχουν φυσική υπογραφή,
δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
3.Τις άδειες άσκησης επαγγέλματος ή επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, που απαιτούνται
κατά τα παραπάνω.
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του Δήμου Καλλιθέας
καθώς και στη διαδικτυακή πύλη (www.kallithea.gr) προς ενημέρωση των
ενδιαφερομένων και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 00:01 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: idox@kallithea.gr
Πρόσληψη
Η υπηρεσία με Απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) 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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

