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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων»,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και 
την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος 
Α') και από το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιε΄ του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.   

3. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 
του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/09-09-1999) με αντικείμενο 
την πρόσληψη προσωπικού πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής διάρκειας. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄) Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι». 
6. Τη με αρ. 143/11-6-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης-Ψυχικού για έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας.  

7. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 
 

Ανακοινώνει 
την πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης 
διάρκειας, συνολικού αριθμού τριάντα τριών (33) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών 
του, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική 
περίοδο: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ Οδηγός 
Απορριμματοφόρου 

(Με κάρτα 
ψηφιακού 

ταχογράφου) 
 

4 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (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. 1346/1983 ειδικότητας 
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: 
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή  
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ 

Δύο (2)  
μήνες 

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-41-9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/πράξη-νομοθ-περιεχομένου-φεκ-10226-08-2015-τεύχ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/πράξη-νομοθ-περιεχομένου-φεκ-10226-08-2015-τεύχ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-116-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
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ή 
 - Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή  
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 
1346/1983 ή  
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  
ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.                          
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄(C) κατηγορίας.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ),  
(σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ 
και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του  Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής.  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄(C) κατηγορίας.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ),  
(σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ 
και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) 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  άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), 
 (σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).   
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ 
και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
α) 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 έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της  άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου.  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ),  
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(σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).   
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ 
και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη 
κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 

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 Ν.Α. στην περιοχή της οποίας 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 ανακοίνωση. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 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 ανακοίνωσης, 
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 ανακοίνωση 
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 
: 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην 
οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και 

 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 
προκήρυξη. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής 
άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να 
προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής 
με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».   
 

 
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας 

 
29 

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

 
Δύο (2) 
μήνες 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
της θέσεως που επιλέγουν. 
3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του 
πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 
 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 

1. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 

μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
5. Φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου για την ειδικότητα που 

απαιτείται. 
6. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι) για την ειδικότητα που 

απαιτείται. 
7. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος για την ειδικότητα που απαιτείται. 
8. Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται: 

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή απογραφικό δελτίο ΙΚΑ που να προκύπτει η 
διάρκεια ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της 
βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης. 
Ως εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 
αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης μετά τη λήψη της άδεια άσκησης  επαγγέλματος.  
Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις 
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π στην διαδρομή 
www.asep.gr/.Φορείς/Έντυπα-διαδικασίες/Διαγωνισμών φορέων/Ορισμένου χρόνου 
ΣΟΧ/παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας  ορισμένου χρόνου ημ. εκδ. 30.03.2017.  

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 
(Δ/νση: Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, τηλ: 213-20.14.722,737) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος.  
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

http://www.asep.gr/.Φορείς/Έντυπα-διαδικασίες/Διαγωνισμών
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