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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011
(Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011)
Ο ∆ήµαρχος Βριλησσίων
ανακοινώνει
την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 8 µηνών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
∆ήµου Βριλησσίων και συγκεκριµένα: ενός (1) ∆Ε29 Οδηγού απορριµµατοφόρου, δύο (2)
∆Ε29 οδηγών απορριµµατοφόρων µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, δεκαπέντε (15) ΥΕ16
εργατών καθαριότητας (συνοδοί απορ/φόρου), και οχτώ (8) ΥΕ16 εργατών κήπων.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, να µην έχουν κώλυµα κατά το
άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών υπαλλήλων µε την εξής εξαίρεση:
Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν εκτίσει την ποινή ή να έχουν αρθεί τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή
έχουν απολυθεί υπό όρους.
Τα απαιτούµενα προσόντα για την ειδικότητα ∆Ε29 Οδηγού απορριµµατοφόρου –
κωδικός θέσης 001 είναι τα εξής:
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) ∆ίπλωµα 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 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 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΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε
τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε
τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ 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.∆. 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
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αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε
τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).
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.∆. 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' κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε
τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄
η
από την 10 Σεπτεµβρίου 2009 και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) µεταφοράς εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008
τ. Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια
η
οδήγησης µέχρι και την 9 Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του
η
ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9 Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της
οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο
εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της
οποία 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 Ο∆ΗΓΟΥ 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 ∆ήλωσης 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 Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».
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Τα απαιτούµενα προσόντα για την ειδικότητα ∆Ε29 Οδηγού απορριµµατοφόρου µε
κάρτα ψηφιακού ταχογράφου– κωδικός θέσης 002 είναι τα εξής:
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) ∆ίπλωµα 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 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 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΄ κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε
τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από
τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε
τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από
τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ 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.∆. 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' κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε
τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από
τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
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.∆. 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' κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε
τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).
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δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από
τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄
η
από την 10 Σεπτεµβρίου 2009 και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) µεταφοράς εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008
τ. Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια
η
οδήγησης µέχρι και την 9 Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του
η
ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9 Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της
οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε
ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία 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 Ο∆ΗΓΟΥ 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 ∆ήλωσης 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 Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».
Για τις ειδικότητες ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας (συνοδοί απορ/φόρου) – κωδικός θέσης 003,
ΥΕ16 Εργατών Κήπων – κωδικός θέσης 004 δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο
5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται ολόκληρη την ανακοίνωση, το παράρτηµα
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου και την αίτηση από το Γραφείο
Προσωπικού του ∆ήµου Βριλησσίων (οδός ∆. Βερνάρδου 23) και να υποβάλουν την αίτηση
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών που αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας
δηµοσίευσης της παρούσας, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς
πρόσωπο, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Βριλησσίων ∆. Βερνάρδου 23 τ.κ. 15235 Βριλήσσια,
απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Κακαραντζούλα Πηνελόπης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο
213 2050545.
Ο ∆ήµαρχος
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