
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Μελίσσια 10 Μαϊου 2022 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                      Αριθμ. Πρωτ.:8527 
                                                                         Αρ. Σχεδίου: 2640 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

Χρόνου (κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας) 
Η Δήμαρχος Πεντέλης  

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις 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 και αυτές του άρθρου 116 του Ν.4547/2018. 

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765 (ΦΕΚ 
26/Α/2021), σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της παραγράφου αυτής δεν 
υπάγεται στις διατάξεις των Μερών Β΄ και Γ΄ του Ν.4765/21 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/10 σχετικές με τον υποχρεωτικό έλεγχο 
νομιμότητας,  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 116 & 
132 του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/Α).  

4.  Την αριθμ. 27/42203/13.8.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Α∆Α:6ΖΝ1465ΧΘ7- ∆51) με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ  α  και β  
βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, 
Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 
Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 131 τουν.4555/2018 (Α 133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»)  

5. Την υπ’ αρ. 137/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Πεντέλης , 
,σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού συνολικά είκοσι τεσσάρων   (24) ατόμων για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Πυρασφάλειας – 
Πυροπροστασίας. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010. 
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 582/ 25-02-2019 τ. Β) του Δήμου  

Πεντέλης. 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων(24 ) ατόμων, προς αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –Προληπτικός Καθαρισμός,  Κεντρικών 
κ.λ.π. οδικών αρτηριών , αλσών πάρκων αρμοδιότητας μας καθώς και γύρω από κτιριακές 
υποδομές (Νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κλπ) από βλάστηση για τη μείωση κινδύνου 
πυρκαγιών, η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται 
από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικών εκτάσεων,   στις 
Δημοτικών Ενότητας  Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης) , στελέχωση των 
παρατηρητηρίων-πυροφυλακίων ζώνης ευθύνης του Δήμου μας  και του ΚΕΠΙΧ  καθώς και η 
επάνδρωση των οχημάτων αμέσου επεμβάσεως για την πρόληψη πυρκαγιών – για την εξής 
κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική 
περίοδο: 
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ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

101 ΥΕ 16 
ΕΡΓΑΤΩΝ 

Δεκα-
εννέα  
(19) 

Ειδικά τυπικά προσόντα δεν απαιτούνται (άρθρο 5 παρ.2 του 
Ν.2527/1997) 

Τέσσερις (4) 
μήνες       από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και όχι 
πέραν της 
31.10.2022 
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Δύο (2) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) 
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 
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 

Τέσσερις (4) 
μήνες  
από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και όχι 
πέραν της 
31.10.2022 
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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.  
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 
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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 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».  
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Τρείς (3) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) 
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 
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 ή ερασιτεχνική  άδεια οδήγησης 
Β   κατηγορίας.  
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.                                                                                   

Τέσσερις (4) 
μήνες  
από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και όχι 
πέραν της 
31.10.2022 
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β) Ισχύουσα επαγγελματική ή ερασιτεχνική  άδεια οδήγησης 
Β   κατηγορίας 
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  
β) Ισχύουσα επαγγελματική ή ερασιτεχνική  άδεια οδήγησης 
Β   κατηγορίας   

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 
Δεκτοί γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του 
N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι, Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που 
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να 
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως 
Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/195 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο 
δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας  

2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ΜΟΝΟ για υποψήφιο χωρίς Ελληνική ιθαγένεια)  
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης (για τους Οδηγούς) με πιστοποιητικό ΠΕΙ. 
4. Τίτλο σπουδών (για τους Οδηγούς) 
5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν:  
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 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  

γ) διαθέτω τη υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσης αυτής. 

δ). 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 ……………………………  κατά τους προηγούμενους τρεις 
(3) μήνες. ε) δεν έχω/έχω κώλυμα   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) 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικων 
τέκνων) 
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7. Για την απόδειξη της εμπειρίας {(όπου απαιτείται) για προϋπηρεσία στο δημόσιο: 
Βεβαιώσεις ή συμβάσεις για τον ιδιωτικό τομέα :βεβαίωση ενσήμων ΕΦΚΑ και Υ.Δ. για το 
είδος της εμπειρίας) 
            8. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας , πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ (δεν πρέπει να          
 απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της  
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος Πεντέλης, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο  του Δήμου 
Πεντέλης  (Δ/νση: Καλαμβόκη  2α Μελίσσια Τ.Κ. 15127 τηλ: 2132050078 και 2132050092) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . 
          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 11.05.2022 έως και 17.05.2022. 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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