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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Νέα Ιωνία,  9- 5 -2013 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                     Αριθµ. Πρωτ.:  14593 
∆ΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ 
              
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14593 / 2013 

«Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για 

τις ανάγκες της ∆ηµοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι» 
 

Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας  
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.2 περίπτωση ιε’ του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 

για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις και 
συµπληρώσεις του Ν.3812/09(ΦΕΚ 234 Α), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20α του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α), όπως συµπληρώθηκαν και ισχύουν µε τις 

διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α)  

3. Το άρθρο 206  του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
5. Την υπ΄ αριθµ. Οικ. 23440/12-6-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Την υπ΄ αριθµ. 103/20-3-2013 πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, µε την οποία 
διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούµενοι κλάδοι και ειδικότητες 
του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί µε διάρκεια της σύµβασης δύο (2) µήνες. 

7. Την υπ΄αριθµ. 17737/15062/8-4-2013 Απόφαση του  Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
µε την οποία κρίθηκε νόµιµη η πιο πάνω απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

8. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2371/24-11-2009/τ. Β΄) 
9. Την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων 

αναγκών και ειδικότερα για την αντιµετώπιση των αναγκών της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι 
Νοµού Αττικής.    

10. Την υπ’ αριθµ. 8620/13-3-2013  Βεβαίωση των οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου, ότι έχουν προβλεφθεί οι 
αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 για την πρόσληψη του 
προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. στους Κ.Α. 15.6041.0001 µε ποσό 52.100,00€ και Κ.Α. 15.6054.0001 µε ποσό 13.430,00€ 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόµων για την 
κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών µε µέγιστη διάρκεια σύµβασης  δύο (2) µηνών, της 
∆ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια 
σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

101 
∆ηµοτική Κατασκήνωση  

Νέας Ιωνίας στο 
Αλεποχώρι   

Νέα Ιωνία 
ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ  
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ 

Από 13/6 έως και  
12/8/2013  

1 

102 
∆ηµοτική Κατασκήνωση 

Νέας Ιωνίας στο 
Αλεποχώρι   

Νέα Ιωνία 
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 

Από 13/6 έως και  
12/8/2013 

1 

ΑΔΑ: ΒΕΝΤΩΚΥ-ΑΞ1
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ή των Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος 
γ) Άδεια τίτλου ειδικότητας παιδιάτρου από την αρµόδια Ελληνική Αρχή 
δ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου 
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί 

102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτή. 
β) Οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ  της ηµεδαπής ή Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου ή των Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει του 
οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 

103 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ: 
Πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ΑΕΙ της ηµεδαπής ή οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΑΕΙ ή οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ηµεδαπής 
ή ισότιµων τίτλων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ: 
Εν ενεργεία ή µη εκπαιδευτικός καθώς και πτυχιούχος ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοτίµου αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της 
Αλλοδαπής ή πτυχιούχος ΤΕΙ. 
Κατασκηνωτική εµπειρία ως υπαρχηγός απαραίτητη 

103 
∆ηµοτική Κατασκήνωση 

Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι   
Νέα Ιωνία 

ΠΕ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ-
(ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ) 

Από 13/6 έως και  
12/8/2013 

1 

104 
∆ηµοτική Κατασκήνωση 
Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι   Νέα Ιωνία ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ 

Από 13/6 έως και  
27/7/2013 

1 

105 
∆ηµοτική Κατασκήνωση 
Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι   Νέα Ιωνία ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

Από 13/6 έως και  
12/8/2013 

1 

106 
∆ηµοτική Κατασκήνωση 
Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι   Νέα Ιωνία 

ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

Από 13/6 έως και  
12/8/2013 

2 

107 
∆ηµοτική Κατασκήνωση 
Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι   Νέα Ιωνία 

ΥΕ 
ΛΑΝΤΖΕΡΙΣΣΕΣ-
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ 

Από 13/6 έως και  
12/8/2013 

5 

108 
∆ηµοτική Κατασκήνωση 
Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι   Νέα Ιωνία 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Από 13/6 έως και  
12/8/2013 

3 

109 
∆ηµοτική Κατασκήνωση 
Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι   Νέα Ιωνία 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Από 13/6 έως και  
12/8/2013 

3 

110 
∆ηµοτική Κατασκήνωση 
Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι   Νέα Ιωνία 

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

Από 13/6 έως και  
12/8/2013 

1 

111 
∆ηµοτική Κατασκήνωση 
Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι   Νέα Ιωνία ∆Ε ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 

Από 13/6 έως και  
12/8/2013 

1 

112 
∆ηµοτική Κατασκήνωση 
Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι   Νέα Ιωνία ∆Ε Ο∆ΗΓΟΣ 

Από 13/6 έως και  
12/8/2013 

1 

ΑΔΑ: ΒΕΝΤΩΚΥ-ΑΞ1
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Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

104 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος Φιλολογίας – Ψυχολογίας – Παιδαγωγικής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΑΕΙ ή οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ηµεδαπής 
ή ισότιµων τίτλων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί 

105 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ΤΕΕ, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ΕΠΛ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ΤΕΛ ή 
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ΤΕΣ ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλος 
ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
- Οµώνυµο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο και 
αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού 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 ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 
ως Μάγειρας. 

106 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού 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 ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 
ως Βοηθός Μάγειρας. 
Κατασκηνωτική εµπειρία απαραίτητη 

107,1
08, 
109 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (γραµµατικές γνώσεις),(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).   

110 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
- ∆ίπλωµα Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή  
- Πτυχίο Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ΤΕΕ ανεξάρτητα από ειδικότητα ή 
- Πτυχίο Α’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα 
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: 
- Ενιαίου Λυκείου ή  
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ΕΠΛ ή 
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  
άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
Απαραίτητη η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 
Εν ελλείψει αποδεικτικού γνώσης Η/Υ, θα γίνεται δεκτή και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. 
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί 

111 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ΕΠΛ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ΤΕΛ ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή 
άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής οποιασδήποτε ειδικότητας ή 
κατεύθυνσης. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
Απολυτήριος τίτλος τριταξίου Γυµνασίου ή Απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι 
και το 1980) 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. 
Σε κάθε περίπτωση επιθυµητή η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.  
Εν ελλείψει αποδεικτικού γνώσης Η/Υ, θα γίνεται δεκτή και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. 
Κατασκηνωτική εµπειρία απαραίτητη 

ΑΔΑ: ΒΕΝΤΩΚΥ-ΑΞ1



Σελίδα 4 από 5 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

112 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
-∆ίπλωµα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων : (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή –
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 –Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανικών 
Αυτοκινήτου , ή –Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου, ή –άλλου ισότιµου τίτλου 
σχολικής µονάδας της ηµιδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
- Ισχύουσα Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας . 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
-οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ, 
- ισχύουσα επαγγελµατική άδεια Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εµπειρία έξι (6) µηνών τουλάχιστον. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
-τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000, 
- ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
-τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000, 
- ισχύουσα  επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις)  και 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική 
δικαστική συµπαράσταση) του Ν.3584/07. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, τ.κ. 142 34 Νέα Ιωνία,  
απευθύνοντάς την Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των 
αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε ηµερήσιες εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. 
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, στο ∆ηµαρχείο ή στο site του 
∆ήµου www.neaionia.gr Προκηρύξεις . 
 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να 
προσκοµίσουν, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:  

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας  
2. Αντίγραφο τίτλου Σπουδών 
3. Πιστοποιητικό  του οικείου ∆ήµου, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραµµένος  στο δηµοτολόγιο 
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του Ν. 

3584/2007 
5. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας , πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.∆ 
6. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο που συµπληρώνεται 

κατά την τελευταία ηµέρα  της  προθεσµίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο 
του άρθρου 14 παρ,1 του ν.2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, ή όχι. 

Σε  περίπτωση που έχουν απασχοληθεί  να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία   απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια 
της απασχόλησης (έναρξη και λήξη )  
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης προκειµένου για      υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, 

είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειµένου για υποψηφίους που είναι άγαµοι. 
8. Βεβαίωση  εµπειρίας . Για την απόδειξη της αντίστοιχης εµπειρίας, µετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης, βεβαίωση του 

οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης , ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης. Οι 
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µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσουν βεβαίωση 
του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης. 

9. Φωτοαντίγραφο επικυρωµένο άδειας οδήγησης, όπου χρειάζεται. 
 
 
Ανάρτηση πινάκων  

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, 
τους οποίους πρέπει να αποστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα 
αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ: 
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα. 
Αφού η υπηρεσία µας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων σε προσωρινούς πίνακες.  
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, 
πραγµατοποιείται ως εξής: 
 

Α) για το προσωπικό των κωδικών θέσης 101,102,103,104,105,106,110,111 και 112 
1. Μεταξύ των υποψηφίων µε την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα 
επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας)  
2. Η σειρά κατάταξης µε τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται µε βάση τη βαθµολογία που συγκεντρώνουν στα 
βαθµολογούµενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθµός ανήλικων τέκνων, βαθµός τίτλου 
σπουδών, εµπειρία). 
3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο 
πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο 
κριτήριο (αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων 
καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. 
 

Β) για το προσωπικό των κωδικών θέσης 107,108,109 
 η κατάταξη θα γίνει µετά από συνέντευξη, ενώπιον επιτροπής που θα  ορισθεί µε απόφαση ∆ηµάρχου και µε τα ανωτέρω 
βαθµολογούµενα κριτήρια.   
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ: 
Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου  µετά την κατάρτιση των πινάκων 
κατάταξης των υποψηφίων. 
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε  άλλους από τους εγγεγραµµένους και 
διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην κουζίνα και την τραπεζαρία,  υποχρεωτικά θα πρέπει µε την άφιξη του , να έχει ατοµικό 
βιβλιάριο υγείας εν ισχύ εγκεκριµένο από την ∆/νση δηµόσιας υγιεινής (Νοµαρχίας).Σε διαφορετική περίπτωση δεν  θα γίνεται δεκτός 
κατά την προσέλευση του . 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου 
χρόνου διάρκειας δύο µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των 
κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΑΣΕΠ). 
β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών, δεν  επιτρέπεται να απασχοληθεί µε νέα 
δίµηνη σύµβαση εντός δώδεκα µηνών, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυµα 
υπέρβασης οκτάµηνης απασχόλησης µέσα στο κρίσιµο δωδεκάµηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση 
οκτάµηνης διάρκειας, όπως και το κώλυµα των άρθρων 5 & 6 του Π.∆. 164/2004 – 3µηνο κενό µεταξύ των διαδοχικών συµβάσεων και όχι 
πέραν των 24 µηνών. 

γ) Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβασης σε σύµβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη. 
 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
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