
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Διεύθυνση Δ/κων  Υπηρεσιών    
& Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού 

 

Βαθμό προτεραιότητας: «ΕΠΕΙΓΟΝ» 

Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηνεκές) 
 

Αχαρνές, 15.05.2019 

Αρ. Πρωτ.: 20100 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ  
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν. 3584/07  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ. 52/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, θα 
προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού  είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 με σκοπό την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

 υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

 

100 

Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

Αχαρνές 
Εργάτες βοηθητικών 

εργασιών 
Δύο (2) μήνες 10 

101 

Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

Αχαρνές 
ΔΕ Οδηγοί  

Απορριμματοφόρων  Δύο (2) μήνες 2 

102 

Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

Αχαρνές 
ΔΕ Οδηγοί Βαρέων 

Οχημάτων 
Δύο (2) μήνες 2 

103 

Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 
Αχαρνές 

Χειριστές 

Μηχανημάτων Έργου 
(Χειριστές jcb) 

 

Δύο (2) μήνες 2 

104 

Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 
Αχαρνές 

Χειριστές 

Μηχανημάτων Έργου 
(Χειριστές Αρπάγης) 

 

Δύο (2) μήνες 2 

105 

Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

Αχαρνές 
Οδηγοί Μηχανικού 

Σάρωθρου 
Δύο (2) μήνες 2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  

(άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997). 

101 

α)  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή ( C ) κατηγορίας. 
β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
γ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 
  και 
δ) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή  μεταδευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή 
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 αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της  παραπάνω  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.  
 

102 

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ'+Ε' ή CE  ή Δ΄+Ε΄ ή DE  (π.δ. 51/2012) κατηγορίας, και 
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή  μεταδευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή 
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 αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της  παραπάνω  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, 
και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) . 
 

103 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β'  τάξης Γ' ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 & όπως 
τροποποιήθηκε  και ισχύει, και 
β)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  και  
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημερδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 

ή 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή. 
 

104 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Γ'   τάξη Δ' ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β' ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.3 
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας  και γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημερδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή. 
 

105 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι'  τάξη  Β ' ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ' ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 
4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 & όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας  και γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημερδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 

ή 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή. 

 

      Οι ενδιαφερόμενοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.         
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους. 
3. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν 

καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), 
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

4. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία να δηλώνουν ότι: κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησής τους δεν έχουν απασχοληθεί το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, σε δημόσια υπηρεσία 
ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για 
κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τη παρ. 2 του αρθ. 21 του Ν. 2190/94, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 12α του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 ΦΕΚ 180Α΄. Σε περίπτωση που έχουν 
απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της 
απασχόλησης τους (έναρξη και λήξη). 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αχαρνών. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,  είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 
δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Α. Μπόσδα, Αχαρνές ΤΚ 13673, Τμήμα Μητρώων και 
Διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων 
δηλώσεων στην υπηρεσία μας και συγκεκριμένα στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου Αχαρνών  
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C ή Δ΄ ή D    κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά 
η προσκόμιση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ. 74/2008).  

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται : 
 είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την 

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του 
ενδιαφερομένου. 

 είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή 
περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την 
Πρόσκληση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή 
υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι 
καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της 
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία, πρέπει να αναφέρονται:  

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 

• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη, λήξη) 
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η 

ισχύς του (έναρξη –λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, 
λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την Πρόσκληση 
άδεια οδήγησης. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Π.Ε δεν έχει προχωρήσει 
στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να 
γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης Πρόσκλησης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως 
σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού 
εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την 
Πρόσκληση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, 
πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. 
 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς 
των αρχείων της, αρκεί :α) η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος 
αδυναμίας καθώς και β) η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του   υποψηφίου, 
στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
που ζητείται από την Πρόσκληση. 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν 
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας  «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Αχαρνών προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. 
 

 

 

   Ο Δήμαρχος Αχαρνών 

 

 

 

Ιωάννης Κασσαβός 
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