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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ΓΙΜΗΝΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Ο Γήκνο Αηγάιεσ ύζηεξα από ηηο ππ΄ αξηζκ. 78/2015 & 106/2015 απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. θαη ηελ Α.Π.
38972/21197/2-6-2015 απόθαζε έγθξηζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο,
αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξόλνπ
δίκελεο δηάξθεηαο ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηξηάληα (30) αηόκσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη επείγνπζεο θαη
έθηαθηεο αλάγθεο ηεο απνςίισζεο θαη θαζαξηζκνύ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (Άιζνο Αηγάιεσ, πξαλή, θελά
νηθόπεδα θ.ι.π.) από μεξά ρόξηα, θιαδηά θαη εύθιεθηα απνξξίκκαηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο,
κε ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 όπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015 ( ΦΔΚ 47/α/2015),γηα ηηο εμήο θαηά
αξηζκό αηόκσλ, εηδηθόηεηεο θαη ρξνληθή πεξίνδν:
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
(ΑΝΑ ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ)
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ

ΥΡΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΘΔΗ

ΓΔ ΟΓΗΓΟΙ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ (ΦΟΡΣΗΓΩΝ –
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ΄)

5

2 ΜΗΝΔΣ

101

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

25

2 ΜΗΝΔΣ

102

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
(ΑΝΑ ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ)
ΚΩΓΙΚΟ 101
ΟΓΗΓΟΙ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ( ΦΟΡΣΗΓΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ΄)
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Τερληθνύ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ
ή (β) Δθπαηδεπηή Υπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ ή
Πηπρίν Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ΤΔΔ εηδηθόηεηαο Μεραλώλ θαη Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Απηνθηλήησλ ή
Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο Μεραλώλ
Απηνθηλήηνπ ή Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε
Απηνθηλήηνπ ή ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο, δειαδή:
- Ηιεθηξνινγηθώλ Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
- Ηιεθηξνκεραληθώλ Σπζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ Απηνθηλήηνπ ΤΔΔ ή
-Ηιεθηξηθνύ Σπζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ΤΔΣ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
- Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή
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- Ηιεθηξνιόγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Τερληθνύ Μεραλνηξνληθήο ΙΔΚ ή άιινο ηζόηηκνο
ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄θαηεγνξίαο.
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ)
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο .
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο.
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) .
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή
ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο
ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ .
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' θαηεγνξίαο.
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ).
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή
ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο
ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' θαηεγνξίαο.
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) γηα όζνπο απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηηο
Σπκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνύλ).
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ)
απαηηείηαη:
 είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο Οδεγνύ,ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρύ θαη ην νπνίν
εθδίδεηαη από ηελ Υπεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ
πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.

είηε ε θαηαρώξεζε επί ηνπ εληύπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ θνηλνηηθνύ αξηζκνύ
«95» δίπια ζε κία ή πεξηζζόηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηώλ ή ππνθαηεγνξηώλ πνπ θαηέρεη ν
ππνςήθηνο θαη απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ:
1. Γηα όζνπο νδεγνύο έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο γηα ηε ρνξήγεζε
Π.Δ.Ι.
θαη δελ έρνπλ εθδνζεί νη λέεο άδεηεο νδήγεζεο κε ηνλ θσδηθό “9” πξέπεη λα θαηαζέζνπλ
βεβαηώζεηο ππνβνιήο ησλ θαηάιιεισλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη θαη
ε εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ.
2. Γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, όηαλ δελ πξνθύπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο
θηήζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνύκελεο άδεηαο, αιιά κόλν ε εκεξνκελία ιήμεο
ηεο άδεηαο ή ηπρόλ πξόζθαηεο ζεώξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα ζπλππνβάιινπλ θαη
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ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ζπγθνηλσληώλ.
Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηελ βεβαίσζε απηή, ιόγσ
θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί :

ε πξνζθόκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο
αδπλακίαο θαζώο θαη

ε πξνζθόκηζε Υπεύζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ ππνςεθίνπ
ζηελ νπνία λα δειώλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο
επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη από ηελ πξνθήξπμε.
Σηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο, γηα
λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, Υπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνύ «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο
νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».
ΚΩΓΙΚΟ 102
ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
Γελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα βάζεη ηεο παξ. 2 αξζ. 5 ηνπ Ν.2527/1997.
Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα έρνπλ ειηθία 18 έσο 65 εηώλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Αίηεζε (δίδεηαη από ηελ ππεξεζία)
2. Αληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή άιινπ δεκόζηνπ εγγξάθνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία
ηεο ηαπηόηεηαο
3. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο (πξόζθαηεο έθδνζεο, όρη παιαηόηεξεο δύν κελώλ)
ή πηζηνπνηεηηθό Γέλλεζεο
4. Αληίζηνηρνο ηίηινο απνιπηεξίνπ θαη αληίζηνηρε άδεηα όπνπ απαηηείηαη, όπσο νξίδεηαη ζηνλ
Πίλαθα Β.
5. Πξόζθαηε βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα γηα ηπρόλ πξνϋπεξεζία ζην δεκόζην.
6. Δπίζεκν έγγξαθν από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ην ΑΦΜ θαη ην ΑΜΚΑ ηνπ αηηνύληνο.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ
Αηγάιεσ (Γ/λζε: Ιεξά Οδόο 364 & Κάιβνπ ηει: 2132044959 ή 906), θαη αξκόδηα γηα ηελ παξαιαβή
ππάιιειν Κνπξηίδνπ Δπθξνζύλε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Οη αηηήζεηο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζα
παξαιακβάλνληαη κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην
ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο (από 8/6/2015 έσο 12/6/2015).
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΙΡΜΠΑ

