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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  
 

Για την πρόςληψη προςωπικοφ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ΔΙΜΗΝΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, για αντιμετϊπιςη κατεπειγουςϊν - πρόςκαιρων αναγκϊν 

 
Ο Διμαρχοσ Αιγάλεω 

Ζχοντασ υπόψθ, 
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Αϋ/2010). 
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κϊδικασ Κατάςταςθσ, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Αϋ/2015) και ςυμπλθρϊκθκαν με τθν παρ. 2 
του άρκρου 4 τθσ Π.Ν.Π. «Κατεπείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθν ομαλι λειτουργία των Οργανιςμϊν 
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ 102/τ. Αϋ/2015). 

3. Σθν αρικμ. 250/2016 (ΑΔΑ: 7ΚΣΦΩ6Ν-ΧΩΠ) απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, περί πρόςλθψθσ 
προςωπικοφ για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν πρόςκαιρων αναγκϊν.  

4. Σθν αρικμ. Α.Π. 69795/26843/08.09.2016 (ΑΔΑ: 6ΟΛΧΟΡ1Κ-0ΚΜ) απόφαςθ ζγκριςθσ του Γενικοφ 
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ δίμθνθσ απαςχόλθςθσ και ειδικότερα  ςαράντα (40) ατόμων για τθν 
αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν- πρόςκαιρων αναγκϊν 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΚΩΔΙΚΟ
 ΘΕΗ  

ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

100 
ΔΗΜΟ 
ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 
(ΦΟΡΣΗΓΩΝ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ) 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γϋ 

5 2 ΜΗΝΕ 

101 
ΔΗΜΟ 
ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 35 2 ΜΗΝΕ 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΑΘΞΩ6Ν-ΨΗΕ



 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  
(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ)  

ΚΩΔΙΚΟ 100  
ΟΔΗΓΟΙ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ( ΦΟΡΣΗΓΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γϋ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΕΚ ειδικοτιτων: (α) Σεχνικοφ Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι (β) 
Εκπαιδευτι Τποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων ι  
Πτυχίο Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ΣΕΕ ειδικότθτασ Μθχανϊν και υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι  
Απολυτιριοσ τίτλοσ Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου τμιματοσ Μθχανικϊν Αυτοκινιτων ι  
Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ειδικότθτασ Μθχανϊν Αυτοκινιτου ι 
χολισ Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ Αυτοκινιτου ι ςυναφοφσ 
ειδικότθτασ, δθλαδι: 
- Ηλεκτρολογικϊν υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι  
- Ηλεκτρομθχανικϊν υςτθμάτων και Αυτοματιςμοφ Αυτοκινιτου ΣΕΕ ι 
 -Ηλεκτρικοφ υςτιματοσ Αυτοκινιτου ΣΕ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι  
- Ηλεκτροτεχνίτθ Αυτοκινιτου χολισ Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ι  
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Σεχνικοφ Μθχανοτρονικισ  ΙΕΚ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ 
ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.                             
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋκατθγορίασ.  
γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Αϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
α) Οποιοςδιποτε απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ .  
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ κατθγορίασ.  
γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) . 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Βϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
α) Απολυτιριοσ τίτλοσ  υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ 
που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ  
τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ 
ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ 
τθσ  άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου . 
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γ' κατθγορίασ.  
γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ).  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Γϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
α) Απολυτιριοσ τίτλοσ  υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ 
που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ  
τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ 
ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, μετά τθν απόκτθςθ 
τθσ  άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου.  
 β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γ' κατθγορίασ.  
 γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) για όςουσ απαιτείται, ςφμφωνα με τισ 
υμπλθρωματικζσ Διευκρινίςεισ που ακολουκοφν).   
Προκειμζνου για τθν απόδειξθ κατοχισ του Πιςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) απαιτείται: 
 

ΑΔΑ: 7ΑΘΞΩ6Ν-ΨΗΕ



 είτε θ κατοχι Δελτίου Επιμόρφωςθσ Οδθγοφ,το οποίο να είναι ςε ιςχφ και το οποίο εκδίδεται 
από τθν Τπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Περιφζρειασ ςτθν περιοχι τθσ οποίασ 
βρίςκεται θ κατοικία του ενδιαφερομζνου. 

 είτε θ καταχϊρθςθ επί του εντφπου τθσ άδειασ οδιγθςθσ του κοινοτικοφ αρικμοφ «95» δίπλα 
ςε μία ι περιςςότερεσ εκ των κατθγοριϊν ι υποκατθγοριϊν που κατζχει ο υποψιφιοσ και 
απαιτοφνται από τθν ανακοίνωςθ. 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ:  

1. Για όςουσ οδθγοφσ ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ εκπαίδευςθσ για τθ χοριγθςθ Π.Ε.Ι. 
και δεν ζχουν εκδοκεί οι νζεσ άδειεσ οδιγθςθσ με τον κωδικό “9” πρζπει να κατακζςουν 
βεβαιϊςεισ υποβολισ των κατάλλθλων δικαιολογθτικϊν ςτθν οποία να αναγράφεται και θ 
θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν. 
2. Για τισ άδειεσ οδιγθςθσ αυτοκινιτων, όταν δεν προκφπτει θ θμερομθνία τθσ αρχικισ κτιςθσ, τθσ 
κατά τθν ανακοίνωςθ απαιτοφμενθσ άδειασ, αλλά μόνο θ θμερομθνία λιξθσ τθσ άδειασ ι τυχόν 
πρόςφατθσ κεϊρθςθσ, πρζπει οι υποψιφιοι να ςυνυποβάλλουν και ςχετικι βεβαίωςθ τθσ οικείασ 
υπθρεςίασ ςυγκοινωνιϊν. 

ε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ να χορθγιςει τθν βεβαίωςθ αυτι, λόγω 
καταςτροφισ ι φκοράσ των αρχείων τθσ, αρκεί : 

 θ προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ ςτθν οποία να αναφζρεται ο λόγοσ αδυναμίασ 
κακϊσ και 

 θ προςκόμιςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 του    υποψθφίου ςτθν οποία 
να δθλϊνει τθν ακριβι θμερομθνία αρχικισ κτιςθσ τθσ κατθγορίασ επαγγελματικισ άδειασ 
οδιγθςθσ που ηθτείται από τθν προκιρυξθ. 

τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ, για να 
γίνουν δεκτοί πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου Οικονομίασ, 
Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ «περί ιςοδυναμίασ και αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ οδιγθςθσ 
αλλοδαπισ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ θμεδαπισ».    

 
ΚΩΔΙΚΟ 101 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 
Δεν απαιτοφνται τυπικά προςόντα βάςει τθσ παρ. 2 αρκ. 5 του Ν.2527/1997.   

 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
1. Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ζωσ 65 ετϊν. 
2. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. 
3. Να μθν ζχουν κϊλυμα, κατά το άρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (περί καταδίκθσ, υποδικίασ ι  
δικαςτικισ ςυμπαράςταςθσ). Οι υποψιφιοι για τισ παραπάνω κζςεισ δεν ζχουν το κϊλυμα υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ζχουν εκτίςει τθν ποινι ι τα μζτρα αςφαλείασ που τουσ ζχουν επιβλθκεί ζχουν αρκεί ι 
ζχουν απολυκεί υπό όρουσ (παρ. 6 άρκρου 4 Ν. 2207/1994), αφοφ πρόκειται για κζςεισ ανειδίκευτου 
προςωπικοφ. 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

1. Αίτθςθ – Τπεφκυνθ Διλωςθ (Παρζχεται από τθν υπθρεςία).  
2. Αντίγραφο ταυτότθτασ ι άλλου δθμόςιου εγγράφου, από το οποίο να προκφπτουν τα ςτοιχεία 

τθσ ταυτότθτασ. 
3. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ ι πιςτοποιθτικό Γζννθςθσ (πρόςφατθσ ζκδοςθσ). 
4. Αντίςτοιχοσ τίτλοσ απολυτθρίου και αντίςτοιχθ άδεια όπου απαιτείται, όπωσ ορίηεται ςτον 

Πίνακα Β. 
5. Επίςθμο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτοφντοσ.  
6. Βεβαίωςθ ανεργίασ ΟΑΕΔ ι κάρτα ανεργίασ εφόςον διακζτουν. 

 
 

ΑΔΑ: 7ΑΘΞΩ6Ν-ΨΗΕ



 
 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ ςτα γραφεία του τμιματοσ προςωπικοφ 
ιδιωτικοφ δικαίου του Διμου Αιγάλεω (Δ/νςθ: Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου τθλ: 2132044959 ι 906), κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

Οι αιτιςεισ με τα δικαιολογθτικά κα παραλαμβάνονται μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) εργάςιμων 
θμερϊν μετά τθν ανάρτθςι τθσ ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ από Πζμπτθ 
15/09/2016 ζωσ και Σετάρτθ 21/9/2016 & ϊρεσ 9 π.μ. ζωσ 2 μ.μ.  

 
 
 

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟ   
 
 

            ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΙΡΜΠΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 7ΑΘΞΩ6Ν-ΨΗΕ
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