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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (4) ΜΗΝΩΝ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 

2. Τις διατάξεις ΤΟΥ ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Το άρθρο 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64/τ. Α΄/14-03-2020 (κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊούCOVID-19) 

4. Το άρθρο 37 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 68/τ. Α΄/20-03-2020 (κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου  διασποράς του 

κορωνοϊούCOVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 

και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης) 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων (ΦΕΚ 113/τ. 

Β΄/05-02-2010) 

6. Την με αριθμ.  41/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 

πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
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Την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, 

όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α΄, προκειμένου να καλύψει έκτακτες 

ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊούCOVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα (βλ. πίνακα Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικός 

θέσης 

Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

113 ΔΗΜΟΣ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΜΕ ΑΔΕΙΑ 

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 

Τέσσερις 

(4) μήνες 

4 

116 ΔΗΜΟΣ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τέσσερις 

(4) μήνες 

10 

110 ΔΗΜΟΣ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Τέσσερις 

(4) μήνες 

1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν 

πρόσθετα)προσόντα 

113 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: 

(a) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή 

Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων 

Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α’ ή Β’ 

Κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 

Συστημάτων  Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 

απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας 

Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων 

του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και 

Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα 

Οχημάτων 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: πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 

Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και 

Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος 

Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών 
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Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών 

Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή 

αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή 

επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 

ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 

Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 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) 

Δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι 

σε ισχύ. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν 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). 

Δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι 

σε ισχύ. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

 (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα 

ανωτέρω προσόντα) 

Α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι 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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.  

Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ (C) 
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κατηγορίας. 

Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

Δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι 

σε ισχύ. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν 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 

επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ (C) 

κατηγορίας 

Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)  

Δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι 

σε ισχύ. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ (C) 

κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του 

Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

 

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 Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας 

βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερόμενου 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. 

116 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97 

110 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή 
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Ηλεκτρολόγου ΣΤ’ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή 

Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του 

π.δ. 108/2013 όπως ισχύει (*), 

Β) Ο Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 

ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 

Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του 

Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος 

τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη 

άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση 

αναγγελίας ή 

Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και 

αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει 

βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 

υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος 

ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του 

συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό 

και εμπειρίας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα 

ανωτέρω προσόντα) 

Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή 

Ηλεκτρολόγου ΣΤ’ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή 

Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του 

π.δ. 108/2013 όπως ισχύει(*),  

Β) Ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης 

κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και 

αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί 

στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση 

αναγγελίας ή 

Οποιοδήποτε τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 

σχολής της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 

υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της 

άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη, ανά ειδικότητα, άδεια 

άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας 

χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς 

είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα 

ανωτέρω προσόντα) 

Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή 

Ηλεκτρολόγου ΣΤ’ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή 

Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του 

π.δ. 108/2013 όπως ισχύει (*) 

Β) Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή 

απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) 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 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία 

τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απαιτούμενη άδεια 

άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας 

στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων. 

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την 

οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ. 108/2013, εφόσον στη 

νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η 

ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν 

σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να 

προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση 

απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί τυχόν ζητούμενη 

εμπειρία. 

 

  

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι εενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους καλούνται να υποβάλλουν 

συνημμένα και τα εξής δικαιολογητικά , για την απόδειξη των ιδιοτήτων που 

επικαλούνται και τη μοριοδότησή τους: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

(όλοι  οι υποψήφιοι). 

2. Τίτλο σπουδών για την ειδικότητα (ΜΟΝΟ για τους ΔΕ ΟΔΗΓΟΥΣ και 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ) 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο κάθε υποψήφιος να 

δηλώνει αν στον αμέσως προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της 

αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί ή όχι σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό 

πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει , με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη 

περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών προκειμένου να κριθεί αν έχει 
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κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται 

σύμφωνα με την παρ. 2 , του άρθρου 21, του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 

Στην περίπτωση που έχει απασχοληθεί , θα πρέπει να δηλώνει την 

υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της 

απασχόλησής του (ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής)/ όλοι οι 

υποψήφιοι. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο κάθε υποψήφιος να    

δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: 

Α)      δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή 

για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και 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 οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

Β)      δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο 

βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 

περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, 

Γ)      λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και 

για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, 

Δ)     δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση/ όλοι οι υποψήφιοι. 

 

 

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Γραφείο 

Προσωπικού του Δήμου Βριλησσίων στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δημητρίου Βερνάρδου 23, Βριλήσσια εντός έξι (6) ημερολογιακών 

ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στο 

κατάστημα του φορέα. 

 

 

 

 

              ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ 
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