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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Γέρακας, 26/09/2019     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αριθμ. Πρωτ. 29836 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ      
 
 

 

                                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Της ΣΟΧ 3/2019 ανακοίνωσης με αριθμ. πρωτ. 28310/13-09-2019 για την πρόσληψη 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες 

ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παλλήνης. 

 

                             Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 
του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/201 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7-2-
2019). 

2. Την υπ' αριθμ. 19/12-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΨ3ΩΞΚ-Φ69) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης με θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/2017) έτους 
2019». 

3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 24939/4-4-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΠΒ465ΧΘ7-ΤΕΧ) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων, στο Δήμο Παλλήνης η 
πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄ βαθμού. 

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 25542/5-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο Δήμο Παλλήνης. 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19690/2019//1/2019/24-9-2019 έγκριση του ΑΣΕΠ της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 28310/13-09-2019 ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2019 για τη σύναψη εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27666/9-9-2019 Βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης  
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης περί ύπαρξης 
πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 
προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα  του Δήμου Παλλήνης, που 
εδρεύει στο Γέρακα του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, 
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΑΔΑ: 6ΘΓΘΩΞΚ-ΔΧΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 Δήμος Παλλήνης 
Γέρακας 

 
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΥΕ Εργατών 
Ύδρευσης 

8 μήνες 4 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997). 

 
 
 

                       Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.         

 
 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε 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: Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344, Γέρακας, 
υπόψη κας Διβάνη Ελένης, κας Μάρκου Μαρίας και κου Πατράλη Θωμά (τηλ. 
επικοινωνίας: 2106604728, 2106604632, 2106604631 αντίστοιχα). 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 τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παλλήνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.  

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
  
 

   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ 
 

 

ΑΔΑ: 6ΘΓΘΩΞΚ-ΔΧΝ
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