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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ 

 

 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ηρ. Πολυτεχνείου 27,  
Ν. Πεντέλη, Τ.Κ 152 36 

Τηλ. Κέντρο: 210 6131461 

Fax: 210 6131461 

E-mail: info@spap.org.gr 

Ιστοσελίδα : www.spap.com.gr 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την ανάγκη προετοιμασίας και 

υλοποίησης των δράσεων αναδάσωσης καθώς και του καθαρισμού αστικών δασών 

των Δήμων – Μελών του ΣΠΑΠ. 
 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων  για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. 

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί προσλήψεων προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες 

ανάγκες Ο.Τ.Α. 

3. Τo άρθρο 14 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 

20 του Ν.2738/99. 

4. 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». 

5. Την υπ΄ αριθμ. 13/2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 2190/1994 

(συγκροτηθείσα με την πράξη οικ. 253/21.05.2012 Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της 

Επικρατείας). 

6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 21762/30.05.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην 

εξαίρεση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών προσωπικού των ΟΤΑ από την αναστολή των διαδικασιών 

προσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών. 

7. Την υπ’ αριθ. 40/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Α.Π. περί πρόσληψης 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) 

μηνών. 

8. Την με αριθ. πρωτ. Οικ. 65809/53557/13.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 

δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, για την ανάγκη προετοιμασίας και  
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υλοποίησης των δράσεων αναδάσωσης καθώς και του καθαρισμού αστικών δασών των Δήμων – 

Μελών του ΣΠΑΠ ως εξής: 

 

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 Εργάτες 

Καθαριότητες 

2 μήνες 20 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός θέσης Τίτλος σποδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά 

& τυχόν πρόσθετα) προσόντα.  

101 Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα 

(άρθρο 5, παρ. 2 του Ν.2527/97) 

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά: 

1. Προηγούνται οι δημότες  των  Δήμων του Συνδέσμου (Ά Βαθμός Εντοπιότητας) 

2. Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Ν. Αττικής (Β’ Βαθμός Εντοπιότητας) 

3. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της Χώρας (Γ’ Βαθμός Εντοπιότητας) 

 

 

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 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. 

 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι 

έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφάλειας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν 

απολυθεί υπό όρο (Ν2207/1994 άρθρο 4 παρ.6) 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τον 

Ν.3584/07. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα. 

5. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας. 
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6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

7. Απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου αν το έτος  αποφοίτησης είναι μετά το 1980 ή απολυτήριο  Δημοτικού αν 

το έτος αποφοίτησης είναι μέχρι και το 1980. 

8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας (αφορά τις προσλήψεις οδηγών). 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στην έδρα του Σ.Π.Α.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Νέα 

Πεντέλη) και στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα) 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 Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, 

ισόγειο,) από 14/12/2013 έως και 23/12/2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες 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: 

2132038104 & 2132038105 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
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