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 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 212 ΤΟΥ Ν. 3584/07 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

 Λαµβάνοντας υ̟όψιν τη  µε αριθ.65/18-05-2016 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Αχαρνών η ο̟οία εγκρίθηκε µε τη  µε αριθ. ̟ρωτ. 42894/16179/8-6-2016 α̟όφαση της Ασκούσας Καθήκοντα 
Γενικού Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, θα ̟ροβεί στην άµεση ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού  
δέκα ̟έντε (15) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 41 ̟αρ. 2 του 
Ν.4325/2015  µε σκο̟ό την αντιµετώ̟ιση των δασικών ̟υρκαγιών.  
Την ̟ρόσληψη οκτώ (8) ΥΕ-Εργατών Γενικών Καθηκόντων, τεσσάρων (4) ∆Ε Οδηγών Βαρέων Οχηµάτων  
και τριών (3) Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου ήτοι:  (2) Χειριστών JCB και ενός (1) Ανύψωσης και 
Μεταφοράς Φορτίων).  
Οι ενδιαφερόµενοι  ̟ρέ̟ει να έχουν ηλικία άνω των 18 έως 67 ετών και µε την αίτησή τους να υ̟οβάλλουν 
τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 
2. Πιστο̟οιητικό οικογενειακής κατ/σης ή ̟ιστο̟οιητικό γέννησης για τους άγαµους. 
3. Τίτλο Σ̟ουδών για κατηγορίες ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης. (Ο∆ΗΓΟΙ –ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ)  
4. Άδεια Οδήγησης Γ΄ κατηγορίας  για Οδηγούς Βαρέων Οχηµάτων  καθώς και Πιστο̟οιητικό 

Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας. 
5. Άδεια Οδήγησης  και Άδεια Χειριστού Μηχανηµάτων  για Οδηγούς Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου. 
6. Υ̟εύθυνη δήλωση (θα σας χορηγηθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία),  στην ο̟οία θα αναφέρεται ότι: 
7. α) δεν έχετε καταδικαστεί για κακούργηµα και σε ο̟οιαδή̟οτε ̟οινή για κλο̟ή, υ̟εξαίρεση (κοινή ή 

στην υ̟ηρεσία), α̟άτη, εκβίαση, ̟λαστογραφία, α̟ιστία δικηγόρου, δωροδοκία, κατα̟ίεση, α̟ιστία 
̟ερί την υ̟ηρεσία, ̟αράβαση καθήκοντος, καθ’ υ̟οτρο̟ή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για 
ο̟οιοδή̟οτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής. 

8. Υ̟εύθυνη δήλωση στην ο̟οία να δηλώνουν αν το αµέσως ̟ροηγούµενο δωδεκάµηνο, ̟ου 
συµ̟ληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων, έχουν α̟ασχοληθεί 
σε δηµόσια υ̟ηρεσία ή νοµικό ̟ρόσω̟ο του άρθρου 14 ̟αρ.1 του Ν.2190/1994 µε την ιδιότητα του 
ε̟οχιακού υ̟αλλήλου ή για κάλυψη ̟εριοδικών ή ̟ρόσκαιρων αναγκών ή όχι.  

9. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου έχουν α̟ασχοληθεί να δηλώσουν την υ̟ηρεσία στην ο̟οία α̟ασχολήθηκαν και την 
ακριβή χρονική διάρκεια της α̟ασχόλησης (έναρξη και λήξη). 

 
            Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά στο 
Τµήµα Μητρώων & ∆ιαδικασιών  Προσω̟ικού του ∆ήµου Αχαρνών  (Φιλαδελφείας 87 & Μ̟όσδα, α̟ό 
την 17-6-2016. 

            Η ̟αρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα για ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. 
 
 
  
         Ο ∆ήµαρχος  
 
 
                                         Ιωάννης Κασσαβός 
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