
 

                                                    
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ζωγράφου 17/08/2022 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αριθμ. πρωτ.   22206  

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου  

Δυναμικού 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2022 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Ζωγράφου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική στο χώρο της Αυτ/σης – 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).  

2. Το Ν.4940/2022 (ΦΕΚ Α’, 112) με τίτλο «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης 
και ανταμοιβής για ενίσχυση αποτελεσματικότητας δημόσιας διοίκησης, 
ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και άλλες διατάξεις» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 ΠΑΡ.3  του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του 
συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», Προσωπικό 
για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το 
άρθρο 51 του Ν.4940/2022 

4. Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ 2.9/80/ΟΙΚ.10391/27.06.2022 του Υπουργείου 
Εσωτερικών  

5. Την ανάγκη για άμεση πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον Δήμο Ζωγράφου 
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στον Τομέα της 
Καθαριότητας που  επιβάλλουν την πρόσληψη προσωπικού για τη διασφάλιση  
της δημόσιας υγείας όπως αυτή αποτυπώνεται στο με αριθμό 19310/2022 αίτημα 
της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.  

6. Τις υπ’ αριθ: 189/2022 (6ΣΤΩ17- 6Ο2) και 253/2022(ΨΛ7ΕΩΡΦ-44Ε) 
αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζωγράφου περί πρόσληψης 
προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  

7. Την αριθ. 19910/18.07.2022 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί 
ύπαρξης πιστώσεων.  

8. Την 28998/08-11-2021 απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία όταν ο 
Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ. Μετικαρίδης Θεόδωρος. 

9.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
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4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

συνολικά  δέκα έξι (16) ατόμων, στο  Δήμο Ζωγράφου που εδρεύει στην 

Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών,  για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών για τη διασφάλιση  της δημόσιας 

υγείας , και συγκεκριμένα τους εξής ανά υπηρεσία έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 

σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):  

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

 Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 
υπηρεσίας 

Ειδικότητα 
Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

 

100 
ΔΗΜΟΣ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Ζωγράφου 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

8 μήνες 

8 ΜΗΝΕΣ  10 

 

101 
ΔΗΜΟΣ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Ζωγράφου 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών 

ΔΕ Οδηγών 
Απορριμματοφόρων –

Φορτηγών  

(Δίπλωμα C΄ με κάρτα  
ψηφιακού ταχογράφου) 

8 ΜΗΝΕΣ 5 

 

102 
ΔΗΜΟΣ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Ζωγράφου 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών 

ΔΕ Οδηγών 
Απορριμματοφόρων –

Φορτηγών 

(Δίπλωμα C΄ και Ε΄ με 
κάρτα  ψηφιακού 

ταχογράφου) 

8 ΜΗΝΕΣ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
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Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 

101 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων 

Οδηγών και Μοτοσικλετών Αυτοκινήτων 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 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 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 C΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως 

ισχύει). 

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 υποψήφιους/ες 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 C΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως 

ισχύει). 
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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/ες  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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως 

ισχύει). 

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 υποψήφιους/ες 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 C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως 

ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

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 
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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. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή 

περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την 

ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν 

λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να 

αναφέρονται: 

1. Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 

2. Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της 

(έναρξη, λήξη) 

3. Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την 

ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η 

άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας 

ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την 

απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.  

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 Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω 

καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

1. η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο 

λόγος αδυναμίας καθώς και 

2. 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 ανακοίνωση. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο 
ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της 
αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο 
τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι 

κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της 
άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή  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 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 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 αυτοκινήτου   C΄+Ε΄ ή CE    κατηγορίας 

(Π.Δ. 51/2012) όπως ισχύει. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α 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 αυτοκινήτου  C΄+Ε΄ ή CE    κατηγορίας 

(Π.Δ. 51/2012) όπως ισχύει. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
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(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο /α  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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  C΄+Ε΄ ή CE    κατηγορίας 

(Π.Δ. 51/2012) όπως ισχύει. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η  θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α 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 αυτοκινήτου   C΄+Ε΄ ή CE    κατηγορίας 

(Π.Δ. 51/2012) όπως ισχύει. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις απαιτούμενες κατά τα 
ανωτέρω άδειες 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 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. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή 

περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την 

ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν 

λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να 

αναφέρονται: 

1. Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 

2. Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της 

(έναρξη, λήξη) 

3. Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από 

την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να 

επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω 

ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την 

απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.  

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 Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω 

καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

1. η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται 

ο λόγος αδυναμίας καθώς και 

2. 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 

ανακοίνωση. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο 
ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της 
αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο 
τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι 

κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της 
άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

 

 

Κωδικός 
θέσης 

 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

100 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

 

 

    Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 
ετών.         

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους –μέλους της Ε.Ε   

2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών  

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν 

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού  

Πιο συγκριμένα: 

α) να μην έχουν 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 δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής, 

β)να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ 

άλλον νόμιμο τρόπο ( άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα 

της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, 

γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο 

χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,  

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις.  

ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού 

Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 

παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο 

σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.  
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Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να 

προσκομίσουν, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:  

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,  

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους) ή πιστοποιητικό 

γέννησης (για τους άγαμους) πρόσφατης έκδοσης .  

 Αντίστοιχος τίτλος απολυτηρίου και αντίστοιχη άδεια όπως ορίζεται στην 

ανακοίνωση με τα λοιπά τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα.  

 Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τυχόν προϋπηρεσία.  

 Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη αίτηση με κωδικό 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά 

δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 

πρόσωπο,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας 

στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζωγράφου, Γεωργίου Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772,  

Ζωγράφου Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού  (τηλ. επικοινωνίας: 2132024151-152-171).  

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των 

αιτήσεων είναι πέντε (5)  ημέρες. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των 

αιτήσεων 23/08/2022.  

Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων 

του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζωγράφου, καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Ζωγράφου (www.zografou.gov.gr) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Στην ιστοσελίδα θα αναρτηθεί και η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα πρέπει 

να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι/νες.  

 

 

                                                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ 


