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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων εποχικού προσωπικού, ενόψει της χειμερινής 

περιόδου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2022 

- 2023 και συγκεκριμένα για την προστασία της παράνομης υλοτομίας, με σύμβαση έως δύο 

μηνών (βάσει του Νόμου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2 και του Ν.4547/2018 άρθρο 116) και 

οκτάωρη απασχόληση, ως η 29/2022 Απόφαση Ε.Ε. του ΣΠΑΠ (ΑΔΑ: Ψ8ΛΚΟΚΩΡ-ΘΗΖ) η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής: 

Τριών (3) ατόμων με ειδικότητα (ΥΕ) Εργατών Γενικών Καθηκόντων και Ενός (1) ατόμου με 

ειδικότητα (ΔΕ) οδηγός. 

 

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. 

4547/2018. 

4. Την αρ. 29/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη ή μη απόφασης για την 

πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 

2022 και συγκεκριμένα για την προστασία της παράνομης υλοτομίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών». 

5. Την 15/2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την «Ψήφιση Προϋπολογισμού του 

ΣΠΑΠ οικονομικού έτους 2022», όπου έχουν προβλεφθεί οι συγκεκριμένες πιστώσεις.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων εποχικού προσωπικού, ενόψει της χειμερινής περιόδου, 

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2022 - 2023 και 

συγκεκριμένα για την προστασία της παράνομης υλοτομίας, με σύμβαση έως δύο μηνών (βάσει 

του Νόμου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2 και του Ν.4547/2018 άρθρο 116) και οκτάωρη 

απασχόληση, ως η 29/2022 Απόφαση της Ε.Ε. του ΣΠΑΠ (ΑΔΑ: Ψ8ΛΚΟΚΩΡ-ΘΗΖ), η οποία 

ΑΔΑ: Ψ1ΖΙΟΚΩΡ-ΖΟΨ



αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής: 

Τριών (3) ατόμων με ειδικότητα (ΥΕ) Εργατών Γενικών Καθηκόντων και Ενός (1) ατόμου με 

ειδικότητα (ΔΕ) οδηγός. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα 
Υπηρεσίας 

Ειδικότητα Διάρκεια 
Σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 Σύνδεσμος 
Δήμων για την 
Προστασία & 

Ανάπλαση του 
Πεντελικού 

(ΣΠΑΠ) 

Ν. Πεντέλη ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 2 μήνες 3 

102 Σύνδεσμος 
Δήμων για την 
Προστασία & 

Ανάπλαση του 
Πεντελικού 

(ΣΠΑΠ) 

Ν. Πεντέλη ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 2 μήνες 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα. 

101 Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα (άρθρο 5, παρ. 2 του Ν.2527/97) 
 

102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Δίπλωμα 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 
Αυτοκινήτων ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: 
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 

ΑΔΑ: Ψ1ΖΙΟΚΩΡ-ΖΟΨ



 
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.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, 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.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 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 Δελτίου 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 
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 ΟΔΗΓΟΥ 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. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
3. Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική καταλληλόλητα 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τον 

Ν.3584/07. 
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα. 
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στην έδρα του ΣΠΑΠ (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 ΣΠΑΠ (Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Νέα Πεντέλη, 1ος 
Όροφος) από 28/11/2022 έως και 02/12/2022, 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:  
2108033622 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΠΑΠ 

 

 

 

ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΙΩΜΟΣ 

http://www.spap.org.gr/
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