
                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Μεταμόρφωση:19/04/2016
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ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ                                                                 

                                                                             
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).
2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  210  του  Ν.  3584/2007  (ΦΕΚ  143/Α΄),  περί  πρόσληψης  εργατοτεχνικού 

προσωπικού.
3. Τις διατάξεις της περ. κ΄ της  παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄) , όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ. 2 του  άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (234/Α΄) και την παρ. 2  του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄).
5. Τη με αριθμ. 37/21097/28.05.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί εφαρμογής των διατάξεων 

του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’), σε θέματα προσωπικού των Πρωτοβάθμιων & Δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α.
6. Τη  με  αρ.  45/2016  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Μεταμόρφωσης,  περί  πρόσληψης 

εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄άτομο το μήνα. 
7. Τη  με  αριθμ.πρωτ.:20071/7478/23.03.2016  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης,  με την οποία εγκρίνει τη με αρ.  
45/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης.

8. Τον Τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2681/Β΄/08.10.2014).
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας.

         
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Τη πρόσληψη, εργατοτεχνικού προσωπικού για απασχόληση έως και πέντε (5) ημερομίσθια  κατά άτομο  το μήνα 
Μάιο  έτους  2016,  συνολικού  αριθμού  εννέα  (9)  ατόμων,  προς  κάλυψη  των  αναγκών  της  Δ/νσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα  και αριθμό 
ημερομισθίων .

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ/
ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος  τίτλος  ειδικότητας Μεταλλικών 
Κατασκευών  ή   Συγκολλήσεων  και  Μεταλλικών  Κατασκευών  ή 
αντίστοιχο  πτυχίο  ή  δίπλωμα ή  απολυτήριος  τίτλος  των παρακάτω 
σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή  τεχνικού 
επαγγελματικού  λυκείου  ή  τεχνικής  επαγγελματικής  σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Ηλεκτροσυγκολλητή   Α’  τάξης  ή 
Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
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προσόντα)

α)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολής της αλλοδαπής,
β)   Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή  Α’   τάξης  ή 
Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)

α)Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  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, 
β)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Ηλεκτροσυγκολλητή   Α’   τάξης  ή 
Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)

α)Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  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, 
β)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Ηλεκτροσυγκολλητή   Α’   τάξης ή 
Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης .

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του 
π.δ.115/2012,  εφόσον  στη  νέα  αυτή  άδεια  δεν  αναγράφεται  η 
αρχική άδεια και  η  ημεροχρονολογία  κτήσης  αυτής,  οφείλουν να 
προσκομίσουν  σχετική  βεβαίωση της  αρμόδιας υπηρεσίας από την 
οποία προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

ΔΕ 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  ειδικότητας 
Ελαιοχρωματιστών  ή  Ελαιοχρωματιστή  ή  αντίστοιχο  πτυχίο  ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ 
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους μετα ανωτέρω 
προσόντα)
Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος 
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τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα) 
Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  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.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)
Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  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.

ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργών 
-Επιπλοποιών  ή  Ξυλουργός  ή  αντίστοιχο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ήΒ’  κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή 
Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή 
σχολής  μαθητείας  του  ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος 
τίτλος  σχολικής  μονάδας  της  ημεδαπής  ή αλλοδαπής  ,  αντίστοιχης 
ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)
Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)
Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης 
(απολυτήριο  τριταξίου  γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν 
αποφοιτήσει  μέχρι  και  το1980  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.
.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)
Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  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. 
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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.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.  Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από  18  έως  65 ετών.
2.  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 

ειδικότητας που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007).
3.  Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 & 17 του Ν. 3584/2007 (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση, απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους ).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Αίτηση ( χορηγείται από την υπηρεσία).

• Φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών όπως κατά περίπτωση απαιτούνται.

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο δημόσιο    
   έγγραφο από το   οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 & 17 του  Ν. 3584/2007 
(χορηγείται από την υπηρεσία).

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση  ολόκληρης  της  Ανακοίνωσης  να  γίνει  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  
Μεταμόρφωσης ( Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου ) συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και στον ιστοχώρο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την  υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε 
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η υπογραφή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη  
από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση : Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου  
Τ.Κ.14452,  Μεταμόρφωση,  εντός  προθεσμίας  πέντε  (05)  ημερών  που  αρχίζει  από  την  επομένη  ημέρα  της 
ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.
Τηλ. Επικοινωνίας:2132012900 & 2132012920.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

          ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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