
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 
ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Αγ. Παραςκευή, 19/06/2017 
Δ/νςη Εξυπηρζτηςησ του Πολίτη 
& Διοικητικών Τπηρεςιών 
Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ 
& Ανθρώπινου Δυναμικοφ 

Αρ. Πρωτ. : 21142 

Σαχ. Διεφθυνςη: Λ. Μεςογείων 415-417 
153 43 Αγ. Παραςκευή 

 

Πληροφορίεσ: Φράγκοσ Φλωρζντιοσ  
Σηλζφωνο-Φαξ: 2132004562   
E-mail: e.fragkos@agiaparaskevi.gr   
                                                                          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
Ο Δήμαρχοσ Αγίασ Παραςκευήσ 
Ζχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 58 του Ν. 3852/10  
2. Σισ διατάξεισ του Ν. 4325/2015. 
3. Σισ διατάξεισ του άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 
4. Σισ διατάξεισ του άρθρου  1 παρ.2  ιεϋ του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωςη ςυςτήματοσ προςλήψεων 

ςτο δημόςιο».  
5. Σην αρ. 162/2017 απόφαςη του Δημοτικοφ υμβουλίου που αφορά την πρόςληψη προςωπικοφ με 

ςφμβαςη εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ζωσ τρεισ (3) μήνεσ για την κάλυψη αναγκϊν πυραςφάλειασ. 
6. Σην αρ. 44690/16612/15-06-2017 απόφαςη του Γενικοφ Γραμματζα τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ 

Αττικήσ. 
7. Σην από 24/05/2017 βεβαίωςη φπαρξησ πιςτϊςεων τησ Δ/νςησ Οικονομικϊν Τπηρεςιϊν του 

Δήμου. 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

Σην πρόςληψη προςωπικοφ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου για την κάλυψη 
αναγκϊν πυραςφάλειασ, ςυνολικοφ αριθμοφ δζκα τεςςάρων (14) ατόμων, διάρκειασ ζωσ και τριών (3) 
μηνών ωσ εξήσ: 

- Οκτϊ (8) Εργάτεσ Πολιτικήσ Προςταςίασ (ΤΕ). 

- Δφο (2) Δενδροκηπουροφσ (ΔΕ). 

- Σζςςερισ (4) Οδηγοφσ (ΔΕ). 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

1. Να είναι Ζλληνεσ Πολίτεσ 2. Οι υποψήφιοι πρζπει να ζχουν ηλικία από 18 μζχρι 65 ετϊν 3. Να 

ζχουν την υγεία και τη φυςική καταλληλότητα που τουσ επιτρζπει την εκτζλεςη των καθηκόντων 

τησ θζςησ που επιλζγουν 4. Να μην ζχουν κϊλυμα κατά το άρθρο 8 του Τπαλληλικοφ Κϊδικα 

(καταδίκη, υποδικία, δικαςτική ςυμπαράςταςη, κ.τ.λ.)  

 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡ. 
ΑΣΟΜ

ΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΕ 8 
Ζωσ και 3 
ΜΗΝΕ 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
1.Αντίγραφο αςτυνομικήσ ταυτότητασ. 
2.Πιςτοποιητικό οικογενειακήσ κατάςταςησ. 
3.Τπεφθυνη δήλωςη ότι πληροφν τα γενικά 
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προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται ςτο Αϋ 
μζροσ του κεφ. Βϋ(Προςόντα και Κωλφματα 
διοριςμοφ) του Ν.3584/2007.  
4.Τπεφθυνη δήλωςη ότι δεν ζχουν κϊλυμα 
διοριςμοφ των άρθρ. 5 & 6 του Π.Δ.164/2004.  
5.Τπεφθυνη δήλωςη ςτην οποία δηλϊνονται οι 
φορείσ του δημοςίου ςτουσ οποίουσ 
εργάςτηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 
μήνεσ). 
 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 2 
Ζωσ και 3 
ΜΗΝΕ 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  
1.Aντίγραφο αςτυνομικήσ ταυτότητασ. 
2.Πιςτοποιητικό οικογενειακήσ κατάςταςησ. 
3.Απολυτήριοσ τίτλοσ ςχολικήσ μονάδασ 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ τησ ημεδαπήσ ή 
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τησ αλλοδαπήσ. 
4.Ιςχφουςα επαγγελματική άδεια οδήγηςησ Γϋ 
κατηγορίασ. 
5.Τπεφθυνη δήλωςη ότι πληροφν τα γενικά 
προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται ςτο Αϋ 
μζροσ του κεφ. Βϋ(Προςόντα και Κωλφματα 
διοριςμοφ) του Ν.3584/2007.  
6.Τπεφθυνη δήλωςη ότι δεν ζχουν κϊλυμα 
διοριςμοφ των άρθρ. 5 & 6 του Π.Δ.164/2004.  
7.Τπεφθυνη δήλωςη ςτην οποία δηλϊνονται οι 
φορείσ του δημοςίου ςτουσ οποίουσ 
εργάςτηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 
μήνεσ). 
 

ΔΕ 
ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΤΡ

ΩΝ 
2 

Ζωσ και 3 
ΜΗΝΕ 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  
1.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριοσ τίτλοσ 
ειδικότητασ Φυτικήσ Παραγωγήσ ή Κηποτεχνίασ 
ή Φυτοτεχνικϊν Επιχειρήςεων- Αρχιτεκτονικήσ 
Σοπίου ή Σεχνικϊν Ανθοκομίασ και Κηποτεχνίασ 
ή Ανθοκομίασ και Κηποτεχνίασ ή 
Ανθοκηπουρικήσ ή Κηποτεχνικήσ ή Σεχνικόσ 
Ανθοκομίασ ή Ανθοκομίασ-Κηποτεχνίασ ή 
Θερμοκηπίων ή Σεχνιτϊν Θερμοκηπίων ή 
Σεχνικόσ Θερμοκηπίων ή Σεχνικόσ 
Θερμοκηπευτικϊν Καταςκευϊν ή Σεχνικϊν 
Δενδροκομίασ και Κηπευτικήσ ή Δαςικήσ 
Παραγωγήσ ή Ειδικόσ Δαςικήσ Προςταςίασ ή 
Δενδροκομίασ ή Φυτϊν Μεγάλησ Καλλιζργειασ 
ή Σεχνικόσ Δενδροκομίασ και Μεταποίηςησ-
Επεξεργαςίασ Προιόντων Ελιάσ-Φιςτικιάσ ή 
Αμπελουργίασ και Οινοτεχνίασ ή Σεχνιτϊν 
Αμπελουργίασ-Οινοτεχνίασ ή αντίςτοιχο πτυχίο 
ή δίπλωμα ή απολυτήριοσ τίτλοσ των παρακάτω 
ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ή Σεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κφκλου 
ςπουδϊν ή Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ή 
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Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ή Σεχνικήσ 
Επαγγελματικήσ χολήσ δευτεροβάθμιασ 
εκπαίδευςησ ή ςχολήσ μαθητείασ του ΟΑΕΔ του 
Ν. 1346/1983 ή άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικήσ 
μονάδασ τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ, 
αντίςτοιχησ ειδικότητασ.  

Ή 
Ο ομϊνυμοσ ή αντίςτοιχοσ, απολυτήριοσ τίτλοσ 
αναγνωριςμζνησ κατϊτερησ τεχνικήσ ςχολήσ τησ 
ημεδαπήσ ή ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ 
ςχολήσ τησ αλλοδαπήσ.  

Ή 
Απολυτήριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικήσ 
εκπαίδευςησ (απολυτήριο τριταξίου γυμναςίου 
ή για υποψηφίουσ που ζχουν αποφοιτήςει 
μζχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικοφ 
ςχολείου) ή ιςοδφναμοσ απολυτήριοσ τίτλοσ 
κατϊτερησ Σεχνικήσ χολήσ 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 τριϊν (3) ετϊν.  

Ή 
Απολυτήριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικήσ 
εκπαίδευςησ (απολυτήριο τριταξίου γυμναςίου 
ή για υποψηφίουσ που ζχουν αποφοιτήςει 
μζχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικοφ 
ςχολείου) ή ιςοδφναμοσ απολυτήριοσ τίτλοσ 
κατϊτερησ Σεχνικήσ χολήσ 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 ζξι (6) μηνϊν. 
2. Αντίγραφο αςτυνομικήσ ταυτότητασ 
3.Πιςτοποιητικό οικογενειακήσ κατάςταςησ. 
4.Τπεφθυνη δήλωςη ότι πληροφν τα γενικά 
προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται ςτο Αϋ 
μζροσ του κεφ. Βϋ(Προςόντα και Κωλφματα 
διοριςμοφ) του Ν.3584/2007.  
5.Τπεφθυνη δήλωςη ότι δεν ζχουν κϊλυμα 
διοριςμοφ των άρθρ. 5 & 6 του Π.Δ.164/2004.  
6.Τπεφθυνη δήλωςη ςτην οποία δηλϊνονται οι 
φορείσ του δημοςίου ςτουσ οποίουσ 
εργάςτηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 
μήνεσ). 
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 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
 Η απόδειξη εμπειρίασ, τησ ειδικότητασ ΔΕ Δενδροκηπουρών, εφόςον απαιτείται, αποδεικνφεται με 
βεβαίωςη προχπηρεςίασ από τον αςφαλιςτικό φορζα και υπεφθυνη δήλωςη του ενδιαφερόμενου, ςτην 
οποία θα δηλϊνεται το διάςτημα και το ςχετικό είδοσ εμπειρίασ. 
 
 
       Οι ενδιαφερόμενοι  μποροφν να υποβάλλουν  απλή αίτηςη με ςυνημμζνα τα απαιτοφμενα 
δικαιολογητικά ςτο ιςόγειο του Δημοτικοφ Καταςτήματοσ (Γραφείο Πρωτοκόλλου) επί τησ Λ. Μεςογείων 
415-417. Πληροφορίεσ κ. Φ. Φράγκοσ – κα. Ε. Μάνδρου (τηλ. 213 2004 562). 
       Η προθεςμία υποβολήσ των αιτήςεων είναι από 20/06/2017 ζωσ 26/06/2017 και ϊρεσ 8.30 ζωσ 15.30. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ Ε. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 
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