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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικού αριθµού (20) ατόµων κλάδου ΥΕ Εργάτες Γενικών 
Καθηκόντων για την αντιµετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριµένα για 
την προστασία της παράνοµης Υλοτοµίας για τις ανάγκες του Σ.Π.Α.Π.  
 
 
Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου ∆ήµων  για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. 
2. Τo άρθρο 14 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 
του Ν.2738/99. 
3. Τον  Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο- 
βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 
4. Το  Ν.4354/2015 «Νέο Μισθολόγιο» 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναµόρφωση συστήµατος 
προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), σύµφωνα µε τις 
οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συµβάσεις δίµηνης 
διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύµφωνα 
µε τις οποίες εξαιρείται από την προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη 
προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση 
εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό 
διάστηµα δώδεκα µηνών. 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή 
πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 
¨ Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις¨ ( ΦΕΚ47/τ.Α΄/ 2015), όπως συµπληρώθηκαν µε τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ102/τ.Α΄/26-8-2015) και του άρθρου 9 
του Ν.4350/2015 ( ΦΕΚ161/τ.Α΄/30-11-2015) οι οποίες ορίζουν τα κάτωθι: “ Ειδικά επιτρέπεται η 
πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου από τους 
ΟΤΑ για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό 
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που 
απασχολείται στην πυρασφάλεια, στις δηµοτικές κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των 
ακτών γίνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 
τρεις (3) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών”. 
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8. Την υπ’ αριθ. 29/2016 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σ.Π.Α.Π. περί πρόσληψης 
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) 
µηνών. 
9. Την µε αριθ. πρωτ. Οικ.  73006/28056/28-09-2016 (ΨΧΕ8ΟΡ1Κ-ΤΓ6) απόφαση της Ασκούσας 
Καθήκοντα  Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικού αριθµού (20) ατόµων κλάδου ΥΕ Εργάτες Γενικών 
Καθηκόντων για την αντιµετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριµένα για 
την προστασία της παράνοµης Υλοτοµίας για τις ανάγκες του Σ.Π.Α.Π.  
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα 
Υπηρεσίας 

Ειδικότητα ∆ιάρκεια 
Σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 Σύνδεσµος 
∆ήµων για την 
Προστασία & 
Ανάπλαση του 
Πεντελικού 

(ΣΠΑΠ) 

Ν. Πεντέλη ΥΕ(16) 
ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘ. 
ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ 
ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ 

2 µήνες 20 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
3. Να είναι υγιείς, αρτιµελείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της 
θέσης που θα καλύψουν 
4. Να µην έχουν κώλυµα κατά τα άρθρα 15 (εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας) και 16 του κώδικα 
δηµοτικών υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) µε την επιφύλαξη της επόµενης 
εξαίρεσης. 
5. 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. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται από τον 

Ν.3584/07. 
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα. 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός δωδεκαµήνου. 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στην έδρα του Σ.Π.Α.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Νέα 
Πεντέλη) καθώς και στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου (www.spap.com.gr). 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση µε 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα, 2ος 
όροφος, γραφείο ΣΠΑΠ) από 06/10/2016 έως και 12/10/2016, και ώρες από 10:00-13:00. 
 
Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των 
θέσεων θα παραταθεί η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για άλλες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Η 
γνωστοποίηση θα γίνει µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του Συνδέσµου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 
213 2038 292 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
 
 

ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΙΩΜΟΣ 
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