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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                     Αιγάλεω, 18/06/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου
Τ. Κ.: 122 43
Αρμόδια: Γρηγορίου Ανθούλα 
Τηλ. : 213 20 44 906 
E-MAIL: idax_aigaleo@yahoo.gr                     
                                                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη 

προσωπικού πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω
Έχοντας υπόψη,

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 203 
του Ν. 4555/2018.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 41 παρ.2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του 
Ν.4547/2018.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004
4. Τις διατάξεις της περίπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.4795/21 σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για 
την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, καθώς και για την 
αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του ν. 3584/2007 και 36 του ν. 
4765/2021.

5. Την αριθμ. 136/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης πρόσληψης εννέα (9) 
ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας, για τις 
ανάγκες πυρασφάλειας του Δήμου.

6. Την αριθμ. πρωτ. 20120/25-05-2021 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αιγάλεω, περί πρόβλεψης των απαραίτητων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2020, για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από τη συγκεκριμένη 
πρόσληψη προσωπικού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

την πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας και ειδικότερα εννέα  (9 ) ατόμων τετράμηνης 
διάρκειας, για την αντιμετώπιση αντίστοιχων κατεπειγουσών εποχικών αναγκών

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
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101 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 4 ΜΗΝΕΣ

105 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
YE ΕΡΓΑΤΕΣ  ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΛΟΝΤΩΝ -
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

4 4 ΜΗΝΕΣ

103 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 4 4 ΜΗΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 101: ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ή βεβαίωση αναγγελίας (Τεχνίτη 

Υδραυλικού) (π.δ. 112/2012).
- Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ή βεβαίωση αναγγελίας (Τεχνίτη 

Υδραυλικού) (π.δ. 112/2012).
- 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.

ΚΩΔΙΚΟΣ 103: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997).

ΚΩΔΙΚΟΣ 105: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (περί καταδίκης, υποδικίας ή  
δικαστικής συμπαράστασης). Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού (ΥΕ) δεν έχουν το 
κώλυμα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν 
επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (παρ. 6 άρθρου 4 Ν. 2207/1994).
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ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Η απόδειξη εμπειρίας, όπου απαιτείται, αποδεικνύεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ασφαλιστικό 
φορέα και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα δηλώνεται το διάστημα και το σχετικό 
είδος εμπειρίας. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
• Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος. 
• Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον διαθέτουν.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου δηλώνει τα παρακάτω: 

1. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 
ειδικότητας που επέλεξα.
2. α) Δεν έχω 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 δυσφήμηση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής. 
β) Δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή.
δ) Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
3. Προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα 
της προηγούμενης παραγράφου, επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα 
ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 
Ν. 2207/1994).

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο 
δωδεκάμηνο που υπολογίζεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος 
πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό (ν. 
4765/2021) με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία 
απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη

2. Αντίγραφα τυπικών προσόντων και απόδειξης εμπειρίας, όπου απαιτούνται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με συνημμένα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά από Παρασκευή 18/06/2021 έως και Τετάρτη 23/06/2021
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail idax_aigaleo@yahoo.gr ή με 

συστημένη επιστολή προς Δήμο Αιγάλεω, Τμήμα  Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, Ιερά Οδός 364 
& Κάλβου, Τ.Κ. 122 43 Αιγάλεω με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου έως 23/06/2021   
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Αιγάλεω (https://www.aigaleo.gr) για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

mailto:idax_aigaleo@yahoo.gr
https://www.aigaleo.gr/
ΑΔΑ: 6ΩΥΘΩ6Ν-1ΡΖ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 
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