
 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΗ 
ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

Ο Γήκνο Αηγηαιείαο ζε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζ. 127/2022 απφθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο /Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνζιάβεη 

πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξφλνπ, ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ δεθαηξηψλ [13] αηφκσλ, πξνο θάιπςε επνρηθψλ αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο, Πξαζίλνπ θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  [αλάγθεο ππξνπξνζηαζίαο], 

γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκφ αηφκσλ, εηδηθφηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηππηθά 

πξνζφληα θαη ρξνληθή πεξίνδν : 
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1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη 

θάηνρνη δηπιψκαηνο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ΙΔΚ 

εηδηθφηεηαο (α) ηερληθνχ  

απηνθηλήησλ νρεκάησλ ή (β) 

εθπαηδεπηή ππνςεθίσλ νδεγψλ 

απηνθηλήησλ ή πηπρίν Α΄ ή Β΄ 

θχθινπ ζπνπδψλ ΤΔΔ εηδηθφηεηαο 

Μεραλψλ θαη Σπζηεκάησλ 

Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο ηίηινο 

εληαίνπ πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ 

Τκήκαηνο Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ 

ή ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

εηδηθφηεηαο Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ 

ή ζρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ 

Ν.1346/83 εηδηθφηεηαο 

Μεραλνηερλίηε απηνθηλήηνπ ή 

άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο ή 

ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο πνπ 

θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ 

πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ 

ή 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ 

απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε κε 

πξνζφλ δηνξηζκνχ νπνηνδήπνηε 

απνιπηήξην ηίηιν ζρνιηθήο 

κνλάδαο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

ή 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ 

ηνπ θιάδνπ απηνχ απφ 

Έφς τρεις 

(3)  μήνες 

από την 

σπογραυή 

της 

σύμβασης 
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ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ                  Αξ.πξση.19616 

ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ  

ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ 

&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΟΑΨΩ6Χ-ΣΟΒ



ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο κε 

πξνζφλ απνιπηήξην ηίηιν 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία 

2.  Ιζρχνπζα Δπαγγεικαηηθή Άδεηα 

νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο 
Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) 

 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ 

ΓΔΝΙΚΧΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ   
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Γελ απαηηνχληαη ηππηθά πξνζφληα 

ζχκθσλα κε ην Ν. 2527/1997 

άξζξν 5 παξ. 2 

  

Έφς τρεις 

(3)  μήνες 

από την 

σπογραυή 

της 

σύμβασης 

 

  
Οι σπουήυιοι πρέπει να έτοσν ηλικία από 18 έφς 65 ετών.  

Γεθηνί γίλνληαη νη ππνςήθηνη πνπ είλαη: α) Έιιελεο πνιίηεο, β) πνιίηεο ησλ άιισλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 

παξ. 1 ηνπ N.2431/1996 θαη γ) Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη, Οκνγελείο θαη 

Οκνγελείο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα 

λεζηά Ίκβξν θαη Τέλεδν, ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ, θαηά ην γέλνο θαη ηε 

ζπλείδεζε, απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (λ.δ.3832/195 . 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

1.Αίηεζε (δίδεηαη απφ ην πξσηφθνιιν).  

2.Αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή άιινπ δεκφζηνπ εγγξάθνπ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο. 

3.Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο (πξφζθαηεο έθδνζεο, φρη παιαηφηεξεο 

ηξηψλ κελψλ)ή πηζηνπνηεηηθφ Γέλλεζεο. 

4.Αληίζηνηρνο ηίηινο απνιπηεξίνπ θαη αληίζηνηρε άδεηα φπνπ απαηηείηαη θαη φπσο 

νξίδεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα. 

5.Πξφζθαηε βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηπρφλ πξνυπεξεζία ζην δεκφζην. 

6.Δπίζεκν έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ην ΑΦΜ θαη ην ΑΜΚΑ ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

7. Υπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα δειψλνπλ: α) πιεξψ ηα γεληθά πξνζφληα 

δηνξηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ κέξνπο 

ηνπ λ. 3584/07 (Άξζξν 69 ηνπ Ν. 3584/2007 θαη Άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 50/2001), 

θαη β) δηαζέησ ηε πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο απηήο.  

8.Υπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ ππαιιειηθνχ 

θψδηθα (δει. λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ή λα κελ είλαη ππφδηθνη γηα εγθιεκαηηθή 

δξάζε ή λα κελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα) θαη λα έρνπλ ηελ 

πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο αλσηέξσ ζέζεο. 

9.Υπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειψλνπλ αλ ην ακέζσο πξνεγνχκελν 

δσδεθάκελν, πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκφζηα ππεξεζία ε λνκηθφ 

πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ Ν.2190/1994 κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επνρηαθνχ 

ππαιιήινπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ή φρη. Σε πεξίπησζε 

πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί λα δειψζνπλ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία απαζρνιήζεθαλ 

θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε). 

 

ΑΔΑ: 9ΟΑΨΩ6Χ-ΣΟΒ



 

 ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

 Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο Αηγίνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ.  

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα 

δηθαηνινγεηηθά ζην Τκήκα Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο  

(Κιενκέλνπο Οηθνλφκνπ 11 – 2νο φξνθνο, ππεχζπλνο θ. Γεσξγαληφπνπινο 

Παλαγηψηεο,  ηει. επηθνηλσλίαο 26910 29279), απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο 

έσο θαη 09/06/2022. 

 

                                                                         
                                                                              Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
 
 
                                                             ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ 
 

ΑΔΑ: 9ΟΑΨΩ6Χ-ΣΟΒ
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