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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                                                 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ»                                                                                     
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                          Περιστέρι  12-12-2019 
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Δημοκρατίας 1           Αριθμ. Πρωτ.: 6880 
                      Περιστέρι, Τ.Κ. 121 34 
Τηλέφωνο:  210 – 5701173-6 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου ( διάρκεια 2 μηνών) 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το απόσπασμα πράξης με αριθμ. 393/5-12-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου 

Περιστερίου περί ¨Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. του Δήμου, 
καθορισμό θητείας και εκλογή Αντιπροέδρου ¨. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του 
Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει, για πρόσληψη 
προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρών 
αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 
20, παρ.4 του Ν. 2738/99 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ.2, εδ. ιε του 
Ν.3812/09 σύμφωνα με το οποίο το παραπάνω προσωπικό εξαιρείται των 
διαδικασιών του Ν.2190/94. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου12 παρ.22 του Ν.4071/2012 όπως ισχύει, σύμφωνα με 
το οποίο δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) για 
την πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της 
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών.  

6. Την υπ' αριθμ. 177/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Την με αρ. πρωτ. 6879/12-10-2019 Βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό έτους 2019. 

 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση 
έκτακτων εποχικών αναγκών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π. 
Ο.Π.Α.Α.Π., με τα παρακάτω προσόντα: 
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Ειδικότητα Αριθμός 

ατόμων 
Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική 

διάρκεια 

ΔΕ Τεχνίτες – 
Ηλεκτρολόγοι 1 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή 
ηλεκτρολόγου  Α΄ ειδικότητας 1ης  κατηγορίας ή άδεια εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας, 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως 
ειδικότητας ή  Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 άδεια. 

 

Δύο (2) μήνες 

ΔΕ Τεχνιτών– 
Υδραυλικών 1 

 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού  Τεχνίτη Υδραυλικού ή  
βεβαίωση αναγελίας (Τεχνίτη Υδραυλικού) (π.δ. 112/2012) 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 
ή  
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 
παραπάνω άδειας. 
 

 

Δύο (2) μήνες 

ΤΕ 
Νοσηλευτών 5 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού – Νοσηλεύτριας ή 
βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού – Νοσηλεύτριας και  
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος 
(ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής 
στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή 
Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για 
όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το 
τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 

Δύο (2) μήνες 

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 

15 
 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους 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. 
 
Απολυτήριοι τίτλοι Γ' Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-
1977 έως και 1979-1980 γίνονται δεκτοί. 

Δύο (2) μήνες 
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Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών. 
 
 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα 
εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, για την ειδικότητα που απαιτείται. Σε 

περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας 
αυτό από αρμόδια αρχή. 

4. Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας όπου απαιτείται. 
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) 
(δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική 
δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν 
υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση) και ότι έχουν την υγεία και τη 
φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των 
ανωτέρω θέσεων. 

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αμέσως προηγούμενο 
δωδεκάμηνο δεν έχουν  απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό 
πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 ως προσωπικό για την 
αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών, ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου 
γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος 
πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω. 

 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Α.Π. του 
Δήμου Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, στο 2ο όροφο Γραφείο Β9, από την 
Παρασκευή 13/12/2019 έως και την Τρίτη 17/12/2019.  
Ώρες παραλαβής των αιτήσεων από 9:30 π.μ. έως και 13:30. 
 
Η πρόσληψη του προαναφερόμενου προσωπικού θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα 
με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες. 
 
                                                   
           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. 

    «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ»                                                          
                                                    (Ο.Π.Α.Α.Π.)  ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                          
                                                                 
 
                                                          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛΕΣΤΗΣ 
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