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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

χρονικής διάρκειας περίπου πέντε (5) μηνών, για αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 

αναγκών  λόγω Covid -19 ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020 (ΦΕΚ 

256/Ά/23-12-2020). 

 

 

Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ’ αριθ. 3/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ:97Α8ΩΕΝ-3Μ3), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών 

μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση του κορωνοιού Covid-

19 συνολικού αριθμού δεκαεννέα (19) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα 

αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα  και διάρκεια σύμβασης: 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ

ΟΣ 

ΑΤΟΜΩ

Ν 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 

1 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και 

Επιχρισμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου και 

Αόπλου Σκυροδέματος ή Γυψαδόρος-Σοβατζής  

ή Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης 

πλινθοδομών - γύψου - επιχρίσματος - 

μονώσεων - σκυροδέματος) ή αντίστοιχο πτυχίο 

ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 

σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού 

Λυκείου  ή Τεχνικού   Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου 

σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 

(ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 

(ΤΕΛ) ή  Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

Απο την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

μέχρι 05-07-

2021 
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Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 

του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

ή 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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.Δ. 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 τριών (3) 

ετών. 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ JCB 

1 Δίπλωμα ή άδεια χειριστή μηχανήματος JCB Απο την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

μέχρι 05-07-

2021 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

2 Δίπλωμα ή άδεια χειριστή γεωργικού ελκυστήρα Απο την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

μέχρι 05-07-

2021 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
12 Δεν υπάρχουν ειδικά τυπικά προσόντα Απο την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

μέχρι 05-07-

2021 
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΠΛΑΚΑΔΩΝ 

1 Δεν υπάρχουν ειδικά τυπικά προσόντα Απο την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

μέχρι 05-07-

2021 
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 

2 Δεν υπάρχουν ειδικά τυπικά προσόντα Απο την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

μέχρι 05-07-

2021 
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Απολυτήριο γυμνασίου (ΥΕ) ή λυκείου (ΔΕ). 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 

μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

5. Α.Φ.Μ. 

6. Α.Μ.Κ.Α. 

7. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ. 

 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου στη Νίκαια 

καθώς και στον ιστοχώρο του Δήμου Κιλελέρ και του προγράμματος "Διαύγεια". 

 

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, την αίτηση τους 

ηλεκτρονικά στο email prosopiko@kileler.gov.gr ή έπειτα απο τηλεφωνική επικοινωνία και 

συνεννόηση με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού στη διεύθυνση Ηρ. Πολυτεχνείου & 

Αγ. Χαραλάμπους, Τ.Κ.41500 Νίκαια.  

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 

τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 16-01-2021 έως 19-01-2021.  

 

 

 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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