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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη είκοσι επτά (27) ατόμων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής
περιόδου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2021
και συγκεκριμένα για άμεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων
ευθύνης του ΣΠΑΠ, με σύμβαση έως τεσσάρων μηνών (βάσει του Νόμου 4325/2015, άρθρο 41,
παρ.2 και του Ν.4547/2018 άρθρο 116) και οκτάωρη απασχόληση ως η 18/2021 Απόφαση Ε.Ε η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεμηθούν ως
εξής: Είκοσι δύο (22) ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Πολιτικής Προστασίας και Πέντε (5)
ατόμων με ειδικότητα (ΔΕ) οδηγών.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
2. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν.
4547/18.
4. Την αρ. 18/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη ή μη απόφασης για την
πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών».
5. Την 17/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την «Ψήφιση Προϋπολογισμού του
Σ.Π.Α.Π. οικονομικού έτους 2021», όπου έχουν προβλεφθεί οι συγκεκριμένες πιστώσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη είκοσι επτά (27) ατόμων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου,
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2021 και
συγκεκριμένα για άμεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης
του ΣΠΑΠ, με σύμβαση έως τεσσάρων μηνών (βάσει του Νόμου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2 και
του Ν.4547/2018 άρθρο 116) και οκτάωρη απασχόληση ως η 18/2021 Απόφαση Ε.Ε η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής:
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Είκοσι δύο (22) ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Πολιτικής Προστασίας και Πέντε (5) ατόμων
με ειδικότητα (ΔΕ) οδηγών.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

22

4 ΜΗΝΕΣ

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά
προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α’
μέρος του κεφ. Β’ (Προσόντα και Κωλύματα
διορισμού) του Ν.3584/2007.
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι
φορείς του δημοσίου στους οποίους
εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12
μήνες)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

5

4 ΜΗΝΕΣ

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσής της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή
ελλείψει αυτού υποχρεωτικής εκπαίδευσης .
4. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ
κατηγορίας.
5. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ).
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά
προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α’
μέρος του κεφ. Β’ (Προσόντα και Κωλύματα
διορισμού) του Ν.3584/2007.
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι
φορείς του δημοσίου στους οποίους
εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12
μήνες).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΔΑ: ΨΦ7ΤΟΚΩΡ-ΨΔΦ
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 τεσσάρων μηνών, δεν
επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα 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.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 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 (http://www.spap.org.gr).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση με
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην έδρα του Σ.Π.Α.Π (Ηρ. Πολυτεχνείου 27, Νέα Πεντέλη, Τ.Κ.
15236) από 01/06/2021 έως και 04/06/2021 και ώρες από 10:00-13:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210
6131461.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΙΩΜΟΣ

