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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Ο Δήμος Αιγάλεω ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 166/2013 απόφαση του Δ.Σ. και την
Α.Π.34552/28548/28-6-2013 απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας συνολικού αριθμού σαράντα δύο
(42) ατόμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες απαιτήσεις της καθαριότητας
κατά τους θερινούς μήνες και να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και χρονική
περίοδο:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ –
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄)

10

2 ΜΗΝΕΣ

101

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ΄

1

2 ΜΗΝΕΣ
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ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

25

2 ΜΗΝΕΣ
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ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε, ΤΑΞΗΣ Γ΄

2

2 ΜΗΝΕΣ

104

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Γ΄, ΤΑΞΗΣ Β΄

1

2 ΜΗΝΕΣ

105

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Γ΄, ΤΑΞΗΣ Δ΄

1

2 ΜΗΝΕΣ

106
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ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1

2 ΜΗΝΕΣ

107

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1

2 ΜΗΝΕΣ

108

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ 101
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ 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 ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και
γ. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους οι οποίοι διαθέτουν:
1. Οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.
2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους οι οποίοι διαθέτουν:
1. Απολυτήριο τίτλο 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 άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού
αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .
2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και
3.Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
1. Απολυτήριος τίτλο 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 άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού
αυτοκινήτου τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας, και
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
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ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ΄

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ 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 ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή :
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
- Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας, και
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις – (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα
1. Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας, και
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα
1. 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 εμπειρία επαγγελματία
οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας και
3.Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις – (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα
1.Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
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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 εμπειρία επαγγελματία
οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας και
3.Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις – (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς)

ΚΩΔΙΚΟΣ 103
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα βάσει της παρ. 2 αρθ. 5 του Ν.2527/1997.
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ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε΄, ΤΑΞΗΣ Γ΄

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄.
2. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
3. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β'
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα
1. Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄,
2. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
3. Ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρία.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα
1. Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄,
2. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
3. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου
Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 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
τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού – χειριστή.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩ6Ν-1ΥΖ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα
1. Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄,
2. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
3. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου
Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 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 έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού – χειριστή.

ΚΩΔΙΚΟΣ 105
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄, ΤΑΞΗΣ Β΄

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Iσχύουσα επαγγελματική άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχ/των ομάδας Γ΄ τάξης Β΄
(γερανοφόρο- καλαθοφόρο 34 HP) (Π.Δ. 31/1990 άρθρο 2 και 5)
2. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας,
ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
3. Ισχύουσα άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων επαγγελματική ή ερασιτεχνική.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού χειριστή της παραγράφου 1Α και με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της
αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγείται η παραπάνω άδεια μηχανοδηγού - χειριστή με
άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς με συνυπολογισμό και
εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους της άδειας μηχανοδηγού χειριστή της παραγράφου 1Α με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(δηλαδή 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 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού - χειριστή &
άδειας οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού - χειριστή
της παραγράφου 1Α με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή

ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩ6Ν-1ΥΖ

απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Eργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον 6 μηνών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού - χειριστή & άδειας
οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.

ΚΩΔΙΚΟΣ 106
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄, ΤΑΞΗΣ Δ΄

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Iσχύουσα επαγγελματική άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχ/των ομάδας Γ΄ τάξης Δ΄
(γερανοφόρο- καλαθοφόρο 34 HP) (Π.Δ. 31/1990 άρθρο 2 και 5)
2. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας,
ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
3. Ισχύουσα άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων επαγγελματική ή ερασιτεχνική.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού χειριστή της παραγράφου 1Α και με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της
αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγείται η παραπάνω άδεια μηχανοδηγού - χειριστή με
άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς με συνυπολογισμό και
εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους της άδειας μηχανοδηγού χειριστή της παραγράφου 1Α με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(δηλαδή 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 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού - χειριστή &
άδειας οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού - χειριστή
της παραγράφου 1Α με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Eργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον 6 μηνών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού - χειριστή & άδειας
οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩ6Ν-1ΥΖ

ΚΩΔΙΚΟΣ 107
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων και
2. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας,
ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη με:
1. Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων και
2. Ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια
άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη με:
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων και
2. Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο
τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
3. Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας άσκησης επαγγέλματος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη με:
1.Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων και
2.Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο
τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
3. Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον (6) μήνες, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας άσκησης επαγγέλματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ 108
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων και
2. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄

ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩ6Ν-1ΥΖ

κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας,
ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη με:
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων και
2. Ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια
άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη με:
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων και
2. Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημ.
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 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
3.Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας άσκησης επαγγέλματος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη με:
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων
2. Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και τo 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο
τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του
Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
3. Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον (6) μήνες μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους
ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή πιστοποιητικό Γέννησης
3. Αντίστοιχος τίτλος απολυτηρίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος καθώς και
αντίστοιχη άδεια οδήγησης, όπου απαιτείται, όπως ορίζεται στον Πίνακα Β.
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αιγάλεω
(Δ/νση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου τηλ: 2132044959 ή 906), και αρμόδιος για την
παραλαβή είναι ο υπάλληλος Εμμανουήλ Γιαννίμπας κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία πέντε εργάσιμων (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (από 4/7/2013 έως 10/7/2013).
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