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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, δίμηνης (2μηνης) απασχόλησης
Ο Δήμαρχος Πεντέλης
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού για
κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2
του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2
της από 26-08-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του άρθρου 9 του Ν.4350/2015.
2.Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ
28/Α/1994), σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της παραγράφου αυτής εξαιρείται από
την διαδικασία των κεφαλαίων Α, Β και Γ του ιδίου Νόμου που αναφέρεται στη διαδικασία
πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα.
3.Την υπ’ αρ. 253/2017 (ΑΔΑ: 6ΝΘΑΩΞ3-ΦΜΠ) απόφαση Δ.Σ του Δήμου Πεντέλης ,
σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού έξη (6) ατόμων διάρκειας δύο (2) μηνών για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου κατά την επικείμενη χειμερινή περίοδο.
5.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Π. 89148/31580/23.11.2017 (ΑΔΑ: Ω0ΓΨΟΡ1Κ-ΦΦ1) Απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αποφασίζει ότι νομίμως έχει
ληφθεί η ανωτέρω υπ’ αριθμ. 253/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Πεντέλης.
6.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2489/Β΄/4.11.2011) του Δήμου Πεντέλης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικού αριθμού έξη (6) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και
πρόσκαιρων αναγκών κατά την επικείμενη χειμερινή περίοδο για την εξής κατά αριθμό
ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΥΕ
16 ΤέσΕΡΓΑΤΩΝ σερις (4)

ΔΕ
29
ΟΔΗΓΩΝ Δύο(2)

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δύο
μήνες

(2)

Δύο
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) μήνες
Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β'
κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος
τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού
Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα
Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής

(2)

Ειδικά τυπικά προσόντα δεν απαιτούνται (άρθρο 5 παρ.2 του
Ν.2527/1997)
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Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και
Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος
Αυτοκινήτων
Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α
ή Β
κύκλου σπουδών Σχολής
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 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.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ (C) κατηγορίας.
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 (C) κατηγορίας.
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.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
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας
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
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
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β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ (C) κατηγορίας
απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την
απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
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 Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας
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 υπο κατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και
απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση
μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής
του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν
λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται
δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να
αναφέρονται:
Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη
βεβαίωση
Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και
η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και
απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του
(έναρξη -λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε
διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή
υποκατηγορίας ΠΕΙ. Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει
να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την
ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 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
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να
χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς
των αρχείων της, αρκεί :
η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία

ΑΔΑ: 6ΧΠΟΩΞ3-ΤΞ8

να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και η προσκόμιση
Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του
υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία
αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας
οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης
ημεδαπής».

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης (για τους Οδηγούς)
3. Τίτλο σπουδών (για τους Οδηγούς)
4.. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την εξής υπεύθυνη
δήλωση:
α) πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (Άρθρο 69 του Ν. 3584/2007 και Άρθρο 25
του Π.Δ. 50/2001),
β) δεν έχω κώλυμα τρίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ
134/19-07-2004/Τεύχος Α’). Δεν έχω/έχω συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
με τον Δήμο Πεντέλης , με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών /ΔΕ Οδηγών κατά τους
προηγούμενους τρεις (3) μήνες.
γ) δεν έχω/έχω κώλυμα δίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.
3584/2007 (ΦΕΚ 1434/28-06-2007/ΤεύχοςΑ’) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει . Δεν
έχω/έχω (από…………..… έως ……………..στο………………………………………………..)
συνάψει καμία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με φορέα του Δημοσίου Τομέα μέσα
σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών
δ) δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα , με την επιφύλαξη των
ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 2207/1994 δηλ. δεν έχω καταδικαστεί για
κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή , υπεξαίρεση , απάτη , εκβίαση ,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση , απιστία περί την υπηρεσία ,
δεν είμαι υπόδικος , δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα, δεν τελώ υπό στερητική
δικαστική συμπαράσταση, δεν έχω απολυθεί από άλλη δημόσια υπηρεσία λόγω επιβολής
πειθαρχικής ποινής λόγω καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε
υπαιτιότητά μου κατά την τελευταία 5ετία
Εξαίρεση: ΟΙ υποψήφιοι για θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση
ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή
έχουν απολυθεί υπό όρο Ν. (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6) και
ε) διαθέτω τη υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης αυτής.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας , πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου
Πεντέλης (Δ/νση: Καλαμβόκη 2α Μελίσσια τηλ: 2132050075-79 και 2132140627) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες .
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Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία πέντε εργασίμων (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 6/12/2017 έως και 12/12/2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

