
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ    Μελίσσια 4 Ιουνίου 2014 

                Αριθµ. Πρωτ.: 1096 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Πεντέλης  

 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις  διατάξεις του άρθρου 58 του 

Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α/7.6.2010). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας 

Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) 
περί  προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ. 

3. Tις διατάξεις του Ν. 2503/97 , του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν. 2738/99 , σύµφωνα µε τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του 
Ν.2190/94 το προσωπικό που προσλαµβάνεται 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. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 
Α/234/28-12-2009), σύµφωνα µε τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται 
από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συµβάσεις δίµηνης διάρκειας για 
κατεπείγουσες ανάγκες. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012, σύµφωνα 
µε τις οποίες εξαιρείται από την 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. 

6. Την υπ΄αριθµ. 54/2014 Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου 
του ΝΠ∆∆ Οργανισµός  Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Πεντέλης  , περί πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών , µε σκοπό 
την αντιµετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών , για 
την εύρυθµη λειτουργία όλων των τµηµάτων των παιδικών σταθµών. 

7. Την Α.Π.28649/22530/23.05.2014  Απόφαση Του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

 
                                              Ανακοινώνει  
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
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του Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Πεντέλης, που 
εδρεύει στα Μελίσσια, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 
ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα 
αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 
 Παιδικοί Σταθµοί 
∆ήµου Πεντέλης 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ ∆Ε 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  

Έως 2 ΜΗΝΕΣ  
(και όχι πέραν της 

31-07-2014) 
5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικ
ός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων 
ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής 
∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Εκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών 
Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  ή  
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος 
ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 

ετών. 
 2.-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
3.-  Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 

(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφύλαξη  της 
επόµενης εξαίρεσης. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής 
δικαιολογητικά: 
• Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 
• Αντίγραφο πτυχίου  
• Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που 

προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 
3584/07» 

•  Υπεύθυνη δήλωση ότι «το τελευταίο 12µηνο (ο υπολογισµός του οποίου 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) 
δεν έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχικού 
εργαζόµενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών» . 

• Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ποινική καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συµπαράσταση κ.λ.π.) 
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , πρόσφατης έκδοσης. 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει 

η διάρκεια ασφάλισης. Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα εναλλακτικά αντί 
της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα µπορούν να προσκοµίσουν 
βεβαίωση του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτει ο χρόνος της 
εµπειρίας. 

• Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας , πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕ∆. 
 
Β.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, 
είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης ∆ήµου Πεντέλης, Καλαµβόκη 2α Τ.Κ. 15127 Μελίσσια, 
απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Παπαδάκη  (τηλ. 
επικοινωνίας: 2132050077), , που αρχίζει από την Πέµπτη 5 µηνός 
Ιουνίου 2014 έως και την Τρίτη  10 Ιουνίου 2014 . 
 
 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστηµα της 
υπηρεσίας µας , στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος 
του δήµου Πεντέλης στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και 
σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα συντασσοµένου κατ' άρθρο 21 
παρ. 9 του                 Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει)  
 
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                                         ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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