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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ      

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού 
Μεσογείων 405, Τ.Κ. 15343 
Αγία Παρασκευη                               

 

                                                                                       Αγία Παρασκευή, 19/7/2016 

         Αριθμ. Πρωτ.: 3548 
                                                             
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Για σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών. 

 
Η Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών 

Δήμου Αγίας Παρασκευής 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2738/1999 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων στο 

Δημόσιο» 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4057/2012 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 
7. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή 

πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ» 
8. Την υπ΄ αρίθμ 66/2016, απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας 

Παρασκευής 
9. Την υπ’ αρίθμ πρωτ. 39627/14895/30-05-2016 εγκριτική απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
10. Τις άμεσες και κατεπείγουσες ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) 
μηνών συνολικά δύο (02) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του 
Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά 
ειδικότητα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΤ3ΙΟΛΘ1-5ΑΥ



 

Σελίδα 2 από 5 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 

Παιδικοί Σταθμοί 
Δήμου  

Αγίας Παρασκευής 

Αγία Παρασκευή 
Αττικής 

ΔΕ Οδηγού (Σχολικού 
Λεωφορείου, με κάρτα 
ψηφιακού ταχογράφου) 

Δύο (2) 
μηνών 

2 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

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 Δ΄κατηγορίας.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Ισχύουσα Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, εκδιδόμενη από αρμόδια 
διοικητική αρχή. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο 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 Δ΄κατηγορίας.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
δ) Ισχύουσα Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, εκδιδόμενη από αρμόδια 
διοικητική αρχή. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο 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) 

ΑΔΑ: ΩΤ3ΙΟΛΘ1-5ΑΥ



 

Σελίδα 3 από 5 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ετών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ' κατηγορίας.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
δ) Ισχύουσα Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, εκδιδόμενη από αρμόδια 
διοικητική αρχή. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο 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 Δ' κατηγορίας.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .  
δ) Ισχύουσα Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, εκδιδόμενη από αρμόδια 
διοικητική αρχή 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ κατηγορίας από 10 Μαρτίου 
2014 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 οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας  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 υποκατηγοριών 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 Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης 
της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών στην οποία, πρέπει να αναφέρονται: 

 Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος 
τη βεβαίωση 

 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, 
καθώς και η ισχύς της (έναρξη , λήξη) 

ΑΔΑ: ΩΤ3ΙΟΛΘ1-5ΑΥ



 

Σελίδα 4 από 5 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 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 την 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 προκήρυξη. 

 
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 όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών. 

 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
2. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή 

Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κατά περίπτωση επικουρίας 
3. . Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ' κατηγορίας 
4. Ισχύουσα Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή 

ΑΔΑ: ΩΤ3ΙΟΛΘ1-5ΑΥ



 

Σελίδα 5 από 5 

5. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (κατά περίπτωση επικουρίας) 
 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας 
Παρασκευής, στην οδό Μεσογείων 405 Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15343. 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 20/7/2016 έως και 29/7/2016 και ώρες 9:00 
έως 14:00.  

Πληροφορίες κος Τριανταφυλλάκος Σαράντος, τηλ. 210 6391703. 
 

                                                                                                         
 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ 

 
 
 

Δημητρίου  Μαργαρίτα 

ΑΔΑ: ΩΤ3ΙΟΛΘ1-5ΑΥ
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