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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
 
 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του νόµου 4325/2015. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 

του Ν.3812/09, σύµφωνα µε τις οποίες το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να 
εξαιρείται των διαδικασιών του Ν.2190/94.   

4. Την αρ. 124/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά έγκριση 
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) 
µηνών για τη κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας. 

5. Την αρ. 42096/15809/31-5-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Ότι θα προσλάβει προσωπικό  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών της πυρασφάλειας, µε 
τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα: 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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∆ύο (2)  µήνες 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της 
αστυνοµικής ταυτότητας. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 
που να δηλώνουν ότι:  
Α) πληρούν τα γενικά προσόντα 
διορισµού που προβλέπονται στο Α' 
µέρος του  κεφ. Β΄ (Προσόντα και 
Κωλύµατα διορισµού) του Ν.3584/2007. 
Β) που να δηλώνουν ότι δεν έχουν 
κώλυµα πρόσληψης λόγω παράτασης ή 
σύναψης νέας σύµβασης µε το ∆ήµο µας 
µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα 
µηνών. 

∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ 3 ∆ύο (2)  µήνες 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της 
αστυνοµικής ταυτότητας. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 
που να δηλώνουν ότι:  
Α) πληρούν τα γενικά προσόντα 
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διορισµού που προβλέπονται στο Α' 
µέρος του  κεφ. Β΄ (Προσόντα και 
Κωλύµατα διορισµού) του Ν.3584/2007. 
Β) που να δηλώνουν ότι δεν έχουν 
κώλυµα πρόσληψης λόγω παράτασης ή 
σύναψης νέας σύµβασης µε το ∆ήµο µας 
µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα 
µηνών. 
3. –∆ίπλωµα Ι.Ε.Κ. επαγγελµατικής 
κατάρτισης ειδικοτήτων (α) τεχνικού 
αυτοκινήτων οχηµάτων ή (β) εκπαιδευτή 
υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων. 
- Πτυχίο Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών 
Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας 
Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου 
ή απολυτήριος τίτλος  
-Ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου 
τµήµατος µηχανικών αυτοκινήτων ή  
-Τεχνικής επαγγελµατικής σχολής 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
-Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ του 
Ν.1346/83 ειδικότητας µηχανοτεχνίτη 
αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, 
δηλαδή 
Ηλεκτρολογικών συστηµάτων 
αυτοκινήτων ή 
Ηλεκτροµηχανικών συστηµάτων& 
αυτοµατισµού αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
Ηλεκτρικού συστήµατος αυτοκινήτου 
ΤΕΣ ∆ευ/θµιας εκπ/σης ή 
Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτου σχολής 
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/1983 ή 
Ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων οχηµάτων ή  
-Τεχνικού µηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος 
ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής  αντίστοιχης 
ειδικότητας ή 
-Οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο 
∆ευ/θµιας εκπ/σης ή 
-Οποιοδήποτε απολυτήριο υποχρεωτικής 
εκπ/σης   
4. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια 
οδήγησης Γ' κατηγορίας και ΠΕΙ 
(Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής 
Ικανότητας) 

 
      Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε συνηµµένα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Παλλήνης (∆/νση: Ιθάκης 
12,Γέρακας) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
  Έντυπα των αιτήσεων και Υπεύθυνων ∆ηλώσεων θα διατίθενται και από το γραφείο 
πρωτοκόλλου. 
    Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά από  14/6/2016 έως  21/6/2106. 
 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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