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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τήν προ σλήψή προσώπικου  με συ μβασή εργασι ας Ιδιώτικου  Δικαι ου Ορισμε νου Χρο νου

Δι μήνής Δια ρκειας.

Ο αρμο διος Αντιδή μαρχος   Αβδή ρών Μαυρι δής Νικο λαος,  συ μφώνα με τήν απο φασή
του  Δήμα ρχου  1355/11459/01-09-2019 περι  ορισμου  και  ανα θεσής  αρμοδιοτή τών
Αντιδήμα ρχών. 

Έχοντας υπο ψή: 
1. Τις διατα ξεις του α ρθρου 206 του Ν.3584/2007
2.  Τις  διατα ξεις  του  α ρθρου  14  του  Ν.2190/1994  ο πώς  ισχυ ει  με  τις  τροποποιή σεις  και
συμπλήρώ σεις.
3. Τις διατα ξεις του α ρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999
4. Τις διατα ξεις του α ρθρου 1 παρ.2 εδα φιο ιε του Ν.3812/2009
5. Τις διατα ξεις του α ρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012
6. Τήν Εγκυ κλιο του Υπουργει ου Εσώτερικώ ν 49 με Α.Π. 31635/19-8-2014 
7. Τις σχετικε ς διατα ξεις τών ν.4257/2014 και 4258/2014 
8.Το  με αρ. Πρώτ. 1258/18-02-2019  ε γγραφο τής Αποκεντρώμε νής Διοι κήσής 
   Μακεδονι ας-Θρα κής, Γενική  Δ/νσή Εσώτερική ς Λειτουργι ας, Δ/νσή Διοι κήσής, Τμή μα 
   Διοικήτικο -Οικονομικο  Ξα νθής με Θε μα  “Έλεγχος νομιμο τήτας αποφα σεών συλλογικώ ν 
   οργα νών τών Ο.Τ.Α α’ βαθμου  & Ν.Π.Δ.Δ αυτώ ν που αφορου ν στή συ ναψή συμβα σεών”.
9. Τήν με αριθμ. 17/15-01-2019( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) απο φασή του Δήμοτικου  Συμβουλι ου
με θε μα “Έγκρισή προ σλήψής ε κτακτου εποχικου  προσώπικου  δια ρκειας δυ ο (2) μήνώ ν ” 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τήν προ σλήψή με συ μβασή εργασι ας Ιδιώτικου  Δικαι ου Ορισμε νου Χρο νου δια ρκειας
δυ ο (2) μήνώ ν, συνολικου  αριθμου   δε κα (10) ατο μών, για τήν αντιμετώ πισή κατεπειγουσώ ν
εποχικώ ν  και  προ σκαιρών  αναγκώ ν  για  τις  ανα γκες  του  Τμή ματος  Περιβα λλοντος  και
Καθαριο τήτας  ε τους  2020  στο  Δή μο  μας,  για   αντιμετώ πισή  κατεπειγουσώ ν  εποχιακώ ν
αναγκώ ν, ώς εξή ς: 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτή σεις υποβα λλονται απο  20-01-2020 έως και τις 24-01 -2020, στο γραφει ο 
προσώπικου  του Δή μου Αβδή ρών
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Α/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Απαιτούμενα
Άτομα

Χρονική  Διάρκεια
Εργασίας

1 Εργάτες 1.  Χώρι ς  τυπικα 
προσο ντα
2.  Να  πλήρου ν  τα
γενικα  προσο ντα
διορισμου  που
προβλε πονται για τους
μο νιμους  υπαλλή λους
του  πρώ του  με ρους
του ν. 3584/07. 

  Εννε α (9) Δυ ο (2) μή νες

   2 Οδηγός
Φορτηγού

Με  τυπικα  προσο ντα
τα  οποι α
προβλε πονται  απο  το
Π.Δ.  50/2001   ο πώς
τροποποιή θήκε  και
ισχυ ει

   Ένας (1)   Δυ ο (2) μή νες 

 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 1. ΕΡΓΑΤΕΣ  ΚΑΙ 2. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ
(ΚΟΙΝΑ)

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 

4. Φ/ο βιβλ. Τραπεζικού λογ/σμού 
5. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
6. Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (ΑΜΑ)

                                                                                 
    

2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ 2. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)  Δι πλώμα  Επαγγελματική ς  Κατα ρτισής  ΙΕΚ  ειδικοτή τών:  (α)  Τεχνικου  Αυτοκινή τών
Οχήμα τών ή  (β) Εκπαιδευτή  Υποψήφι ών Οδήγώ ν Αυτοκινή τών ή  
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Πτυχι ο Α' ή  Β' κυ κλου σπουδώ ν ΤΕΕ ειδικο τήτας Μήχανώ ν και Συστήμα τών Αυτοκινή του ή  
Απολυτή ριος τι τλος Ενιαι ου Πολυκλαδικου  Λυκει ου τμή ματος Μήχανικώ ν Αυτοκινή τών ή  
Τεχνική ς  Επαγγελματική ς  Σχολή ς  Δευτεροβα θμιας  Εκπαι δευσής  ειδικο τήτας  Μήχανώ ν
Αυτοκινή του ή  
Σχολή ς Μαθήτει ας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικο τήτας Μήχανοτεχνι τή Αυτοκινή του ή 
συναφου ς ειδικο τήτας, δήλαδή :
- Ηλεκτρολογικώ ν Συστήμα τών Αυτοκινή του ή  
- Ηλεκτρομήχανικώ ν Συστήμα τών και Αυτοματισμου  Αυτοκινή του ΤΕΕ ή 
 -Ηλεκτρικου  Συστή ματος Αυτοκινή του ΤΕΣ δευτεροβα θμιας εκπαι δευσής ή  
- Ηλεκτροτεχνι τή Αυτοκινή του Σχολή ς Μαθήτει ας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή  
- Ηλεκτρολο γου Αυτοκινή τών Οχήμα τών ή  Τεχνικου  Μήχανοτρονική ς  ΙΕΚ ή  α λλος ισο τιμος
τι τλος σχολική ς μονα δας τής ήμεδαπή ς ή  αλλοδαπή ς, αντι στοιχής ειδικο τήτας.                             
β) Ισχυ ουσα επαγγελματική  α δεια οδή γήσής αυτοκινή του Γ΄ κατήγορι ας.
γ) Πιστοποιήτικο  Επαγγελματική ς Ικανο τήτας (ΠΕΙ). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφο σον ή θε σή δεν καλυφθει  απο  υποψήφι ους με τα ανώτε ρώ προσο ντα)

α) Οποιοσδή ποτε απολυτή ριος τι τλος σχολική ς  μονα δας Δευτεροβα θμιας Εκπαι δευσής τής
ήμεδαπή ς ή  ισο τιμο τι τλο σχολώ ν τής αλλοδαπή ς. 
β) Ισχυ ουσα επαγγελματική  α δεια οδή γήσής αυτοκινή του Γ΄ κατήγορι ας. 
γ) Πιστοποιήτικο  Επαγγελματική ς Ικανο τήτας (ΠΕΙ). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφο σον  ή θε σή δεν καλυφθει  απο  υποψήφι ους με τα ανώτε ρώ προσο ντα)

α) Απολυτή ριος τι τλος  υποχρεώτική ς εκπαι δευσής (απολυτή ριο τριταξι ου γυμνασι ου ή  για
υποψήφι ους που ε χουν αποφοιτή σει με χρι και το 1980 απολυτή ριο δήμοτικου  σχολει ου) ή 
ισοδυ ναμος  απολυτή ριος   τι τλος  κατώ τερής  Τεχνική ς  Σχολή ς  του  Ν.Δ.  580/1970  ή 
απολυτή ριος τι τλος Εργαστήρι ών Ειδική ς Επαγγελματική ς Εκπαι δευσής και Κατα ρτισής του
α ρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  τής  ήμεδαπή ς  ή  α λλος  ισο τιμος  τι τλος  τής  αλλοδαπή ς  και
αντι στοιχή εμπειρι α τουλα χιστον τριώ ν (3) ετώ ν, μετα  τήν απο κτήσή τής  α δειας οδή γήσής
αυτοκινή του. 
β) Ισχυ ουσα επαγγελματική  α δεια οδή γήσής αυτοκινή του Γ' κατήγορι ας. 
γ) Πιστοποιήτικο  Επαγγελματική ς Ικανο τήτας (ΠΕΙ). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφο σον  ή θε σή δεν καλυφθει  απο  υποψήφι ους με τα ανώτε ρώ προσο ντα)

α) Απολυτή ριος τι τλος  υποχρεώτική ς εκπαι δευσής (απολυτή ριο τριταξι ου γυμνασι ου ή  για
υποψήφι ους που ε χουν αποφοιτή σει με χρι και το 1980 απολυτή ριο δήμοτικου  σχολει ου) ή 
ισοδυ ναμος  απολυτή ριος   τι τλος  κατώ τερής  Τεχνική ς  Σχολή ς  του  Ν.Δ.  580/1970  ή 
απολυτή ριος τι τλος Εργαστήρι ών Ειδική ς Επαγγελματική ς Εκπαι δευσής και Κατα ρτισής του
α ρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  τής  ήμεδαπή ς  ή  α λλος  ισο τιμος  τι τλος  τής  αλλοδαπή ς  και
αντι στοιχή εμπειρι α  τουλα χιστον ε ξι  (6) μήνώ ν,  μετα  τήν απο κτήσή τής α δειας οδή γήσής
αυτοκινή του.  
 β) Ισχυ ουσα επαγγελματική  α δεια οδή γήσής αυτοκινή του Γ' κατήγορι ας. 
 γ) Πιστοποιήτικο  Επαγγελματική ς Ικανο τήτας (ΠΕΙ).
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Για  την  άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  Γ’  ή  Γ’  +  Ε’  κατηγορίας  από  10
Σεπτεμβρίου  2014  απαιτείται  υποχρεωτικά  η  προσκόμιση  του  Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
(συ μφώνα με τήν απαιτου μενή κατα  τα ανώτε ρώ α δεια οδή γήσής αυτοκινή του)

Προκειμε νου  για  τήν  απο δειξή  κατοχή ς  του  Πιστοποιήτικου  Επαγγελματική ς  Ικανο τήτας
(ΠΕΙ) απαιτει ται :

ει τε  ή  κατοχή  Δελτι ου Επιμο ρφώσής  Οδήγου ,  το  οποι ο  να  ει ναι  σε  ισχυ  και  το  οποι ο
εκδι δεται  απο  τήν  Υπήρεσι α  Μεταφορώ ν  και  Επικοινώνιώ ν  τής  Περιφε ρειας   στήν
περιοχή  τής οποι ας βρι σκεται ή κατοικι α του ενδιαφερομε νου.

ει τε ή καταχώ ρήσή επι  του εντυ που τής α δειας οδή γήσής του κοινοτικου  αριθμου  «95»
δι πλα  σε  μι α  ή  περισσο τερες  εκ  τών  κατήγοριώ ν  ή  υποκατήγοριώ ν  που  κατε χει  ο
υποψή φιος και απαιτου νται απο  τήν ανακοι νώσή.

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  υπηρεσία  της  Διεύθυνσης  Μεταφορών  και
Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

· Το ονοματεπώ νυμο και το ο νομα πατρο ς του αιτου ντος τή βεβαι ώσή
· Ο αριθμο ς  τής  α δειας  οδή γήσής  τήν  οποι α  κατε χει  καθώ ς  και  ή  νε α  ισχυ ς  τής

(ε ναρξή, λή ξή)
· Η κατήγορι α ή  υποκατήγορι α ΠΕΙ που του ε χει χορήγήθει  και απαιτει ται απο  τήν

ανακοι νώσή, καθώ ς και ή ισχυ ς του (ε ναρξή - λή ξή) και να επιβεβαιώ νεται ο τι ή
α δεια βρι σκεται σε διαδικασι α επανε κδοσή ς τής, λο γώ ενσώμα τώσής κατήγορι ας ή 
υποκατήγορι ας ΠΕΙ.

Αυτονο ήτο ει ναι ο τι οι υποψή φιοι πρε πει να προσκομι σουν οπώσδή ποτε τήν απαιτου μενή
απο  τήν ανακοι νώσή α δεια οδή γήσής. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περι πτώσή που ή υπήρεσι α  Μεταφορώ ν και Επικοινώνιώ ν  τής οικει ας
Περιφερειακή ς Ενο τήτας δεν ε χει προχώρή σει στή συγκρο τήσή επιτροπή ς για τις εξετα σεις
του ανώτε ρώ πιστοποιήτικου  (ΠΕΙ), ο υποψή φιος προκειμε νου να γι νει δεκτο ς για τή θε σή
του ΟΔΗΓΟΥ τής συγκεκριμε νής ανακοι νώσής, πρε πει να προσκομι σει απαραιτή τώς σχετικο 
ε γγραφο τής υπήρεσι ας αυτή ς, στο οποι ο να αναφε ρεται ή αδυναμι α ε κδοσής του ανώτε ρώ
πιστοποιήτικου  εξ’ αφορμή ς τής μή συγκρο τήσής τής εν λο γώ επιτροπή ς.

Για τις α δειες οδή γήσής αυτοκινή τών, ο ταν δεν προκυ πτει ή ήμερομήνι α τής αρχική ς κτή σής,
τής κατα  τήν ανακοι νώσή απαιτου μενής α δειας, αλλα  μο νο ή ήμερομήνι α λή ξής τής α δειας ή 
τυχο ν προ σφατής θεώ ρήσής, πρε πει οι υποψή φιοι να συνυποβα λουν και σχετική  βεβαι ώσή
τής οικει ας υπήρεσι ας Μεταφορώ ν και Επικοινώνιώ ν.

Σε περι πτώσή αδυναμι ας τής αρμο διας υπήρεσι ας να χορήγή σει τήν βεβαι ώσή αυτή , λο γώ
καταστροφή ς ή  φθορα ς τών αρχει ών τής, αρκει :
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§ ή προσκο μισή τής βεβαι ώσής τής υπήρεσι ας αυτή ς στήν οποι α να αναφε ρεται ο
λο γος αδυναμι ας καθώ ς και

§ ή  προσκο μισή  Υπευ θυνής  Δή λώσής  κατα  το  α ρθρο  8  του  ν.1599/1986  του
υποψήφι ου στήν οποι α να δήλώ νει  τήν ακριβή  ήμερομήνι α  αρχική ς  κτή σής τής
κατήγορι ας επαγγελματική ς α δειας οδή γήσής που ζήτει ται απο  τήν προκή ρυξή.

Στήν περι πτώσή που οι υποψή φιοι ει ναι κα τοχοι επαγγελματική ς α δειας οδή γήσής 
αλλοδαπή ς, για να γι νουν δεκτοι  πρε πει να προσκομι σουν βεβαι ώσή τής αρμο διας υπήρεσι ας
«περι  ισοδυναμι ας και αντιστοιχι ας τής α δειας οδή γήσής αλλοδαπή ς με τις επαγγελματικε ς 
α δειες οδή γήσής ήμεδαπή ς».

ΣΥΝ/ΝΑ: Επισυνάπτεται έντυπο αίτησης

Ο Αρμο διος Αντιδή μαρχος  

Μαυρι δής Νικο λαος
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ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

ΘΕΣΕΙΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  
για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών
και πρόσκαιρων αναγκών έτους 2020

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 
Ι.Δ.Ο.Χ. 

(Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:   ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: (αριθμητικώς)  ΦΥΛΟ  Άνδρας Γυναίκα:

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 
ΟΔΟΣ : ΑΡ. ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝ.    Τ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: e-mail:

(με κωδικό)

Συν/να:

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

4.Φ/ο βιβλ. Τραπεζικού λογ/σμού 

5.Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
6. Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (ΑΜΑ)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση της προκήρυξης,  και ότι δε 
διώκομαι ποινικά .

             Υπογραφή υποψηφίου     Ημερομηνία . . . . . . . . . . 

ΑΔΑ: ΩΝΗ3Ω6Γ-5ΡΨ
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