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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Μάνδρα  11  . 01 .2021 
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αριθμ. πρωτ. : 118 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                     

   
 

 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

             ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ     

             ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ   ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ   COVID-19. 
 
 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της    
               Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν    
               τροποποιηθεί   και ισχύουν.   

2. Τις διατάξεις του άρθρου  175 του Ν. 4764/2020 (256 A’ ). 
3. Την υπάριθμ.91546/24.12.2020  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών :΄΄ Θέματα προσωπικού ΟΤΑ 

που ρυθμίζονται με τις διατάξεις  του ν. 4764/2020 ‘’. 

4. Τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας (ΦΕΚ 456/Β΄/2013) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 5375/Β/2018). 

5. Την υπ΄ αριθμ2/8.1.2021 ( ΑΔΑ : Ω8ΥΕΩΛΑ-ΓΘ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου    

              Μάνδρας - Ειδυλλίας, με  θέμα  «Λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με     
             σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την συνεπικούρηση των υπηρεσιών στη διαχείριση των        
             συνεπειών  από τη διασπορά του Κορωνοϊού COVID-19,  χρονικής διαρκείας  από την          
             ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021 

 
                                                                          Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά    είκοσι έξι(26)ατόμων     
χρονικής διαρκείας  από την  ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021, διαφόρων ειδικοτήτων, 
όπως αυτές αναγράφονται,στον πίνακα Α ,προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την 
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα ( βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β) 
 

 
 

A/A Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας   
ΥΕ Εργατών καθαριότητας-

συνοδοί απορριμματοφόρων 

από υπογραφή 
της σύμβασης 
έως 5/7/2021 
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A/A Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

102 
Δήμος  

Μάνδρας – Ειδυλλίας   
ΔΕ Οδηγών 

απορριμματοφόρου 

από υπογραφή 
της σύμβασης 
έως 5/7/2021 

 
2 
 
 

103 
Δήμος  

Μάνδρας – Ειδυλλίας   
ΔΕ Οδηγών 

από υπογραφή 
της σύμβασης 
έως 5/7/2021 

1 

104 
Δήμος  

Μάνδρας – Ειδυλλίας   
ΔΕ Διοικητικών 

από υπογραφή 
της σύμβασης 
έως 5/7/2021 

10 

105 
Δήμος  

Μάνδρας – Ειδυλλίας   
ΠΕ Ψυχολόγων 

από υπογραφή 
της σύμβασης 
έως 5/7/2021 
 

1 
 

106 
Δήμος  

Μάνδρας – Ειδυλλίας   
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 

από υπογραφή 
της σύμβασης 
έως 5/7/2021 
 

 
1 
 

      ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

101 

  Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (  παρ.2 άρθρο 5 του Ν.2527/97) 
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α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ 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 ήΤεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, 
δηλαδή:  
- Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτρομηχανικών  Συστηµάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
 -Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή 
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιµος 
τίτλος σχολικής µμονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ ή (  C ) κατηγορίας, και 
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) . 
Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων από τις άνω αναφερόμενες κατηγορίες  γίνονται 
δεκτοί υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης , Άδεια οδήγησης  Γ΄ ή 
(C) κατηγορίας  με το  ισχύον ( ΠΕΙ) & Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών  

ΑΔΑ: Ψ5ΙΗΩΛΑ-ΓΞΤ
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α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχηµάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών 
ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ήΑπολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ήΤεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, 
δηλαδή:  
- Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτροµηχανικών  Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
 -Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 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.  
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ ή (  C )  κατηγορίας, και 
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)  
Σε περίπτωση μη κάλυψης της  θέσης  από τις άνω αναφερόμενες κατηγορίες  γίνονται δεκτοί 
υποψήφιοι  με απολυτήριο τίτλο  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης , Άδεια οδήγησης  Γ΄ ή (C) 
κατηγορίας  με το  ισχύον ( ΠΕΙ) & Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών 

104 

Α)Απολυτήριος τίτλος :  Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα κλάδο 
και ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ,ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου 
Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή Δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε  ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και 
Διοικητικών  Υπηρεσιών ή Πτυχίο  Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ,ανεξάρτητα από ειδικότητα ή  Πτυχίο  
Α΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιαδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης. 
Β)  Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :  . επεξεργασίας  κειμένων, υπολογιστικών φύλλων & 
υπηρεσιών διαδικτύου. 
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Πτυχίο  ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής  και Ψυχολογίας με ειδίκευση στη 
Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ 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 εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική 
αρχή ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση  του 
επαγγέλματος 
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Α) Πτυχίο  ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής 
Σχολής(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή 
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής 
Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών  παθήσεων(Ειδικής Νοσηλευτικής ) ή Νοσηλευτικής 
Μονάδων εντατικής θεραπείας ή Νοσηλευτών ατόμων με Ψυχικές παθήσεις  δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας . 
Β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.  
 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει: 
- Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
-Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της     
  θέσης που επιλέγουν, να μην ανήκουν στις ομάδες του  αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη  COVID-
19 σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ /Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 928/τα΄Β/18.03.2020) εγκύκλιο καθώς  και να μην 
ανήκουν στις ομάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.787  
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική  
  συμπαράσταση) του Ν.3584/2007 

ΑΔΑ: Ψ5ΙΗΩΛΑ-ΓΞΤ
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν, πλέον των τυπικών    
  προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
 - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
-Αντίγραφο των κατά περίπτωση  τίτλων σπουδών κλπ απαιτούμενων προσόντων 
-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του    
  Ν.3584/2007 & «περί μη καταδίκης » . 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής  ηλεκτρονικά στην 

ακόλουθη διεύθυνση: aliaskou@mandras-eidyllias.gr  

 Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να  

εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα 

γίνονται δεκτές. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  πέντε  (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από 

την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος που είναι η 12/1/2021 . Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 

παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας  Δευτέρα 18/1/2021 που είναι η καταληκτική 

ημερομηνία  υποβολής αίτησης. 

Τα όποια ερωτήματα αφορούν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση θα απαντώνται μόνο  

τηλεφωνικά  (τηλ. επικοινωνίας 2132014926 &2132014961) 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και στον ιστοχώρο  του Προγράμματος 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ  . 

 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.ΣΤΑΘΗΣ 

mailto:aliaskou@mandras-eidyllias.gr
ΑΔΑ: Ψ5ΙΗΩΛΑ-ΓΞΤ
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