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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Αιγιαλείας σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 142/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 
προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού 
αριθμού οκτώ [8] ατόμων, προς κάλυψη εποχικών αναγκών του Αυτοτελούς 
τμήματος Περιβάλλοντος ,Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας  [ανάγκες 
πυροπροστασίας], για τις εξής κατά αριθμό ατόμων,
ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
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ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
(Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

3

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι 
διπλώματος επαγγελματικής 
κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας (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.1346/83 ειδικότητας 
Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ή 
συναφούς ειδικότητας που 
καθορίζεται κάθε φορά με την 
προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.

2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται 
δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψηφίους με τα προσόντα της 
προηγούμενης παραγράφου 
επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν 
διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο 
τίτλο σχολικής μονάδας 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

3. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται 
δυνατή η πλήρωση των θέσεων του 
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τέσσερις 

(4)  μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                Αιγιο,
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                               
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κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα 
προσόντα του προηγούμενου 
εδαφίου επιτρέπεται η κάλυψή τους 
με προσόν απολυτήριο τίτλο 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή 
τουλάχιστον εμπειρία

4.  Ισχύουσα Επαγγελματική Άδεια 
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

5. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  5 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα 
σύμφωνα με το Ν. 2527/1997 άρθρο 
5 παρ. 2
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 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1.Αίτηση (δίδεται από την υπηρεσία) 
2.Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να 
προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης 
τριών μηνών)ή πιστοποιητικό Γέννησης.
4.Αντίστοιχος τίτλος απολυτηρίου και αντίστοιχη άδεια όπου απαιτείται και όπως 
ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα.
5.Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τυχόν προϋπηρεσία στο δημόσιο.
6.Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του 
υποψηφίου.
7.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού 
κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική 
δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την 
υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ανωτέρω θέσης.
8.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο 
δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό 
πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού 
υπαλλήλου ή για 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 και λήξη).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Αιγιαλείας  (Παναγιωτοπούλων 12, 
υπεύθυνος κ. Γεωργαντόπουλος Παναγιώτης,  τηλ. επικοινωνίας 26910 29279, 
εσωτ.2), έως και 02/06/2021.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο Δημοτικό 
Κατάστημα για ενημέρωση  των ενδιαφερομένων.
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                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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