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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

 

 
 

Ίασµος , 03 / 12 / 2019 

Αρ. Πρωτ. 8914 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 

 

Ο ∆ήµος Ιάσµου έχοντας υπόψη : 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009. 

3) Την µε αριθ. 93/29-11-2019 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 

εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης 

διάρκειας, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εκτάκτων και απρόβλεπτων  αναγκών της 

∆ιεύθυνσης  Πολεοδοµίας Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, που 

προέκυψαν κατά την κήρυξη του ∆ήµου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη επτά (7) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 
Χρόνου διάρκειας µέχρι δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών  
εκτάκτων και απρόβλεπτων  αναγκών, ως εξής: 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 

∆Ε  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  1 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 

ΣΥΝΟΛΟ  7 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
∆Ε  ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

  

  
 α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ή βεβαίωση 
αναγελίας (Τεχνίτη Υδραυλικού) (π.δ. 112/2012) και 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή 
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
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.∆. 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 έξι (6) µηνών µετά την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας ή βεβαίωσης. 
 

 
 
 
                                        ∆Ε        ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 
  

 
 α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή 
ηλεκτρολόγου  Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή άδεια 
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας Α΄ ειδικότητας. β) Οποιοδήποτε 
πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος 
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 ισοδύναµο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.∆. 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 άδεια. 

 

 
 
∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ για 
όλες τις ειδικότητες 

 
 
 
 

  

  
α)Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού Χειριστή 
ήΒεβαίωση Αναγγελίας του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει(*), 
β)Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή 
ΤεχνικώνΕπαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 
σχολών µαθητείας 
του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος 
σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 
 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ.2 αρθρ.5 του ν.2527/97) 

ΑΔΑ: 7ΝΓ0ΩΡΧ-ΠΔ9



3  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση 

2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας   

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα πρόσληψης σύµφωνα µε την παρ.2 άρθ.169 του 
ν.3584/2007  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. 

4. Ο απαιτούµενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα 

5. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση, για τις ειδικότητες που απαιτείται. 
  

 

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο  Πρωτόκολλο 

του ∆ήµου Ιάσµου είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, 

εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή,  έως και 23-

12-2019. 

 
Ο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ 
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