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Για την πρόσληψη οκτώ (08) ατόµων εποχικού προσωπικού, για την αντιµετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2019 και συγκεκριµένα για την
αντιµετώπιση κινδύνων από έκτακτα καιρικά φαινόµενα (εφόσον προκύψουν), λόγω
εκτεταµένων χιονοπτώσεων , παγετού, πληµµυρών, πτώσεων δένδρων, καθαρισµό κεντρικών
οδών (βάσει του Νόµου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2) και οκτάωρη απασχόληση ως η 30/2018
Απόφαση ∆.Σ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα
κατανεµηθούν ως εξής: Έξι (06) ατόµων µε ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και ∆ύο (02) ατόµων µε
ειδικότητα ∆Ε οδηγών.

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 µισθολόγιοβαθµολόγιο, 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
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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”.
8. Την υπ’ αριθ. 30/2018 (Α∆Α:7XEAOΚΩΡ-9Γ7) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σ.Π.Α.Π.
περί πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής
διάρκειας δύο (02) µηνών.
9. Την αριθµ. 27/42203/13.8.2018 Εγκύκλιο του Υπουργεί ου Εσωτερικών (Α∆Α:6ΖΝ1465ΧΘ7- ∆51) µε
θέµα: «Έλεγχος νοµιµότητας πράξεων των ΟΤΑ α 9 και β 9 βαθµού και των νοµικών τους προσώπων,
Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών µέτρων µέχρι την έναρξη λειτουργίας της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 τουν.4555/2018 (Α 9133) (Πρόγραµµα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»)
10. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/10 σχετικές µε τον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις των άρθρων 116 & 132 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ
133/Α).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη οκτώ (08) ατόµων εποχικού προσωπικού, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2019 και συγκεκριµένα για την αντιµετώπιση
κινδύνων από έκτακτα καιρικά φαινόµενα (εφόσον προκύψουν), λόγω εκτεταµένων
χιονοπτώσεων , παγετού, πληµµυρών, πτώσεων δένδρων, καθαρισµό κεντρικών οδών (βάσει
του Νόµου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2) και οκτάωρη απασχόληση ως η 30/2018 Απόφαση ∆.Σ η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεµηθούν ως
εξής: Έξι (06) ατόµων µε ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και ∆ύο (02) ατόµων µε ειδικότητα ∆Ε
οδηγών.

Κωδικός
θέσης
101

102

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Υπηρεσία
Έδρα
Ειδικότητα
∆ιάρκεια
Υπηρεσίας
Σύµβασης
Σύνδεσµος
Ν. Πεντέλη
ΥΕ(16)
2 µήνες
∆ήµων για την
ΕΡΓΑΤΕΣ
Προστασία &
Ανάπλαση του
Πεντελικού
(ΣΠΑΠ)
Σύνδεσµος
Ν. Πεντέλη
∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ
2 µήνες
∆ήµων για την
Προστασία &
Ανάπλαση του
Πεντελικού
(ΣΠΑΠ)

Αριθµός
ατόµων
06

02

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)
προσόντα.
101
∆εν απαιτούνται ειδικά προσόντα
(άρθρο 5, παρ. 2 του Ν.2527/97)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
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
102
Αυτοκινήτων ή
Τεχνικής 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
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- 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΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος 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.∆. 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, µετά την απόκτηση της
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος 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.∆. 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 έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε
ισχύ
και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού
αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή
υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την
ανακοίνωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
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της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει προχωρήσει στη
συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού
(ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει δεκτός για τη θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της
συγκεκριµένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό
έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναµία
έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορµής της µη συγκρότησης της εν
λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της
αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η
ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι
υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας
συγκοινωνιών.
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. 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
1. 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.
5. Απολυτήριος Τίτλος (µόνο για οδηγούς).
6. Άδεια οδήγησης (µόνο για οδηγούς).
7. Πιστο̟οιητικού Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (για τους Οδηγούς)
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στην έδρα του Σ.Π.Α.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Νέα
Πεντέλη), στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα, 2ος όροφος, γραφείο ΣΠΑΠ)
καθώς και στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου (www.spap.com.gr).
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 04/01/2019 έως και 09/01/2019 , 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

