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Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω - 2021, για
χρονικό διάστημα τέσσερις (4) μήνες
Ο Γενικός Γραμματέας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας,
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (114/Α΄), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (143/Α΄), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες "Επιτρέπεται η κατ΄εξαίρεση [...]
πρόσληψη του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια ... με σύμβαση εργασίας ιδιωικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα 12 μηνών"
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 14626/26.02.2021 (ΑΔΑ:ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., που αφορά στον
προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το 2021 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών,
σύμφωνα με την οποία το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας και
πυροπροστασίας ορεινών όγκων εξαιρείται της ΠΥΣ και δεν εμπίπτει στις διαδικασίες του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1256/24.03.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του ΑΣΔΑ, που αφορά
στον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού πυρασφάλειας 2021
6. Την με αριθμ. 31/2021 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ: ΨΥΨ6ΟΡΕΓ-ΨΞ5), με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης
προσωπικού για την αντιμετώπιση των εποχικών και έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου
Όρους - Όρους Αιγάλεω, καθορίζονται οι απαιτούμενες ειδικότητες και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 20486/5380/18.05.2020 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1991/21.05.2020) έγγραφο του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με το οποίο "...Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που
αφορούν τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων δεν ελέγχονται πλέον για τη νομιμότητά τους από την υπηρεσία μας
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018, που αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.
3852/2020"
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5997/15.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΟ0ΛΟΡΕΓ-ΒΡΠ) απόφαση του Πρόεδρου με την οποία εκχωρούνται
αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του ΑΣΔΑ
9. Τον Ο.Ε.Υ. του ΑΣΔΑ (ΦΕΚ 4440/2017 τ. Β΄)
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1706/20.04.2021 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου, ότι έχουν προβλεφθεί οι
αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2021 για την πρόσληψη του προσωπικού ΙΔΟΧ
στους Κ.Α. 35.6041 και Κ.Α. 35.6054.0001
11. Τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω κατά την αντιπυρική περίοδο έτους
2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού τριάντα τριών (33) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τέσσερις (4) μήνες από την απόφαση πρόσληψης, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και
πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω, ως εξής
Ένας (1) Χειριστής Μηχανήματος Έργου - τύπου JCB (Εκσκαφέας - Φορτωτής)
Ένας (1) Οδηγός με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄Κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
Τέσσερις (4) Οδηγοί με άδεια Οδήγησης Γ΄Κατηγορίας
Εννέα (9) Οδηγοί με άδεια Οδήγησης Β΄ Κατηγορίας
Επτά (7) Απόφοιτοι ΙΕΚ ειδικότητας Ειδικού Δασικής Προστασίας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Έντεκα (11) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Να είναι Έλληνες πολίτες
2. Να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει), κατ΄εφαρμογή και των διατάξεων της
υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ Φ.69/115/9670/18,.05.2020 εγκυκλίου "Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού" , όπως ισχύει
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτήτων Υπαλλήλων Ν.
3584/2007 (περί καταδίκης, υποδικίας ή δικαστικής συμπαράστασης)
4. Να μην έχουν κώλυμα κατα το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (απασχόληση στο δημόσιο εντός δωδεκαμήνου), έτσι
όπως ισχύει
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Για την ειδικότητα των Οδηγών
- Άδεια Οδήγησης αντίστοιχης Κατηγορίας
- Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου, όπου απαιτείται
- Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. 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 Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη
αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που
καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης
παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα προσόντα
του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή
τουλάχιστον εμπειρία.
2. Για την ειδικότητα του Χειριστή Μηχανήματος Έργου
Άδεια Οδήγησης τουλάχιστον Β΄Κατηγορίας και
Άδεια Χειριστή Μηχανήματος Έργου τύπου JCB (Εκσκαφέας - φορτωτής, ΠΔ 31/1990)
3. Για την ειδικότητα ΙΕΚ Ειδικού Δασικής Προστασίας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση
Δίπλωμα ΙΕΚ με την ειδικότητα Ειδικού Δασικής Προστασίας ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Πτυχίου Α΄ή Β΄ κύκλου
σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή
Απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παραπάνω σχολικών μονάδων.
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με το ανωτέρω προσόν επιτρέπεται ο
διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ως προσόν διορισμού η κατοχή απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Λυκείου, νοείται ότι
περιλαμβάνεται και η κατοχή πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄κύκλου, (παρ. 23, άρθρο 6, Ν. 3027/2002)
4. Για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους 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.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, σε φωτοαντίγραφα
1.
2.
3.
4.
5.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν)
Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. , ο Α.Μ.Κ.Α και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ
(Α.Μ.Α. ΙΚΑ)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ
1. Ισχύουσα Άδεια Οδήγησης Β΄ή Γ΄Κατηγορίας /΄Αδεια Χειριστή Μηχανήματος Έργου για
Εκσκαφέα Φορτωτή τύπου JCB
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
(Αρκαδίας 37, Περιστέρι), στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η πρόσληψη του προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξαιρείται της διαδικασίας του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994, έτσι όπως ισχύει.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, λόγω του περιορισμού της διασποράς
του COVID 19, οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση της Ειδικότητας που επιθυμούν και θα την
αποστέλλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: asda.protocol@asda.gr από Δευτέρα 31 Μαϊου έως και
Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00, με επισυναπτόμενα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Όλη η Ανακοίνωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ www.asda.gr.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων που είναι απαραίτητες
για την ολοκλήρωση του προγράμματος της πυρασφάλειας, θα παραταθεί η ανακοίνωση για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Ο Γενικός Γραμματέας
Θεόδωρος Αρβανίτης

Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο .Υ. ::Α ρβαν ίτη Θ εόδω ρο
Γεν ικό Γραμματέα Α ΣΔΑ
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