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ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ 
ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

διάπκειαρ ηπιών(3) μηνών 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 
 

Έσονηαρ ςπότη: 

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άπθπος 206  παπ.1 «Πποζυπικό για καηεπείγοςζερ 
εποσικέρ ή ππόζκαιπερ ανάγκερ Ο.Σ.Α.» ηνπ ν.3584/2007 «Κώδικαρ 
Καηάζηαζηρ Γημοηικών και Κοινοηικών Τπαλλήλυν». 
2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηος ν.3852/2010(ΦΔΚ 87/η.Α΄/07-06-2010) 
«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-
Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 
3.Σελ εγθύθιην 27 κε απ.ππυη.:οικ.27404/31-07-2015 ηνπ Τπ.Δζ. θαη Γηνηθ. 
Αλαζπγθξόηεζεο, Θέκαηα Πξνζσπηθνύ Απηνδηνίθεζεο α΄θαη β΄ βαζκνύ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ν.4325/2015 άξζξν 41 παξ.2, ζύκθσλα κε ηελ 
νπνία παξέρεηαη θαη’εμαίξεζε, ε δπλαηόηεηα πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε δηάξθεηα ζύκβαζεο σο ηξηώλ κελώλ ζε ζπλνιηθό 
δηάζηεκα δώδεθα κελώλ, ρσξίο έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ΠΤ 33/2006 όπσο 
ηζρύεη θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
λ.2190/1994 όπσο ηζρύεη, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα πξνζσπηθό πνπ 
απαζρνιείηαη ζηελ ππξαζθάιεηα θαη ηε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ αθηώλ. 
4.Σελ αξηζκ.104/2017 (ΑΓΑ:Χ4ΔΧ9Γ-ΑΒΑ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ  γηα πξόζιεςε  πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ  δηάξθεηαο 3 κελώλ, ζπλνιηθά επηά (7) αηόκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα δύν 
(2) ΓΔ Οδεγώλ θαη πέληε (5) ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο . 
5.Σελ ΑΓΑ: 64ΟΓΟΡ1Τ-ΧΓΥ Απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αξ.104/2017 απόθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ. 
6.Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 328/η.Β΄/08-02-2017). 
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7.Σελ από 14/06/2017 βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γίνπ-
Οιύκπνπ, πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο 
κηζζνδνζίαο. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 

 
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
διάπκειαρ ηπιών (3) μηνών, ζπλνιηθά επηά (7) αηόμυν γηα ηελ θάιπςε 
εθηάθησλ, θαηεπεηγνπζώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 
αλάγθε ππξαζθάιεηαο θαη ππξνπξνζηαζίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά 
εηδηθόηεηα, αξηζκνύ αηόκσλ (βι.ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα 
πξνζόληα (βι.ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 
ΠΙΝΑΚΑ  Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ 

θέζηρ 

Σίηλορ ζποςδών και 

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Σερληθνύ Απηνθηλήησλ 

Ορεκάησλ ή (β) Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ ή Πηπρίν Α' ή Β' θύθινπ 

ζπνπδώλ ΣΔΔ εηδηθόηεηαο Μεραλώλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή 

Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Απηνθηλήησλ ή 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο Μεραλώλ 

Απηνθηλήηνπ ή 

ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή 

ζςναθούρ ειδικόηηηαρ, δειαδή: 

- Ηιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή 

- Ηιεθηξνκεραληθώλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ Απηνθηλήηνπ ΣΔΔ ή 

- Ηιεθηξηθνύ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ΣΔ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 

- Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή 

- Ηιεθηξνιόγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνύ Μεραλνηξνληθήο ΙΔΚ ή άιινο ηζόηηκνο 

ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' θαηεγνξίαο. 

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) για όζοςρ απαιηείηαι, ζύκθσλα κε ηηο 

πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνύλ). 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

ΠΙΝΑΚΑ  Α:ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Α/Α ΚΧΓΙΚΟ 
 ΘΔΗ 

                                 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΔΙ 

 
 1 

 
    101 

 
ΓΔ ΟΓΗΓΩΝ  

 
2 

 
 2 

 
    102 

 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
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  ΤΝΟΛΟ 7 
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α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο. 

β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' θαηεγνξίαο. 
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ) για όζοςρ απαιηείηαι, 
ζύκθσλα κε ηηο πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνύλ). 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ ή γηα 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή 

ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη 

ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο 

νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' θαηεγνξίαο. 

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) για όζοςρ απαιηείηαι, ζύκθσλα κε ηηο 

πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνύλ). 

101 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ( απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή 

ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη 

ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον έξι (6) μηνών, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο 

απηνθηλήηνπ. 
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' θαηεγνξίαο. 

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) για όζοςρ απαιηείηαι, ζύκθσλα κε ηηο 

πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνύλ). 

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

(ζύκθσλα κε ηελ απαηηνύκελε θαηά ηα αλσηέξσ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ) Τπνςήθηνη νη 

νπνίνη απέθηεζαλ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηεο θαηεγνξίαο Γ' ή Γ ' + Δ από ηελ 10η 

επηεμβπίος 2009 και μεηά απαιηείηαι λα πξνζθνκίζνπλ πιένλ ηεο άδεηαο νδήγεζεο 

απηνθηλήηνπ και Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ) μεηαθοπάρ 

εμποπεςμάηυν, ζύκθσλα κε ην π.δ. 74/2008 (ΦΔΚ 112/18.6.2008 η.Α'). ύκθσλα κε ην 

ίδην π.δ. όζνη ππνςήθηνη απέθηεζαλ κία από ηηο αλσηέξσ άδεηεο νδήγεζεο μέσπι και ηελ 9η 

επηεμβπίος 2009 εξαιπούνηαι από ηελ ππνβνιή ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ μέσπι και 

ηην 9η επηεμβπίος 2014 ηην επομένη ηηρ οποίαρ απαιηείηαι ηο ανυηέπυ 

πιζηοποιηηικό. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο 

(ΠΔΙ) απαηηείηαη : 

είηε ε θαηνρή Γεληίος Δπιμόπθυζηρ Οδηγού, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρύ θαη ην νπόην 

εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο Ν.Α. ζηελ πεξηνρή ηεο νπίαο 

βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

είηε ε θαηαρώξεζε επί ηνπ εληύπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ κοινοηικού απιθμού <<95>> 

δίπια ζε κία ή πεξηζζόηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηώλ ή ππνθαηεγνξηώλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο 

θαη απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε. 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο νηθείαο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο δελ έσει πποσυπήζει ζηη ζςγκπόηηζη επιηποπήρ για ηιρ 

εξεηάζειρ ηος ανυηέπυ πιζηοποιηηικού (ΠΔΙ), ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηόο 

γηα ηε ζέζε ηνπ ΟΓΗΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, ππέπει να πποζκομίζει 

απαξαηηήησο ζσεηικό έγγπαθο ηηρ ςπηπεζίαρ αςηήρ, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε 

αδπλακία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ εμ' αθνξκήο ηεο κε ζπγθξόηεζεο ηεο ελ 

ιόγσ επηηξνπήο. 

Γηα ηιρ άδειερ οδήγηζηρ αςηοκινήηυν, όηαλ δελ πξνθύπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο 

θηήζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνύκελεο άδεηαο, αιιά κόλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
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άδεηαο ή ηπρόλ πξόζθαηεο ζεώξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα ζπλππνβάιινπλ θαη ζρεηηθή 

βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ζπγθνηλσληώλ. 
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ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηελ βεβαίσζε απηή, ιόγσ 

θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί : 

- ε πξνζθόκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο 

αδπλακίαο θαζώο θαη 

- ε πξνζθόκηζε Τπεύζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ ππνςεθίνπ 

ζηελ νπνία λα δειώλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο 

άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη από ηελ πξνθήξπμε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 

αλλοδαπήρ, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο 

ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληώλ <<πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο 

νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο». 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ 

θέζηρ 

Σίηλορ ζποςδών και 

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

102 Γεν απαιηούνηαι ηςπικά πποζόνηα (άπθπο 5 παπ.2 ηος Ν. 2527/97) 

 
ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

 
1.Να είλαη Έιιελεο Πνιίηεο 
2.Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 κέρξη 65 εηώλ. 
3.Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 
4.Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, 
ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, θ.η.ι.) 
 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ – ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζην Γεκαξρείν Γίνπ-
Οιύκπνπ (Αγ.Νηθνιάνπ 15, 60200 Ληηόρσξν) Γξαθείν Πξνζσπηθνύ 
ηει:2352350123 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 
Μαδί κε ηελ αίηεζε ηνπο νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ: 
1. Φυηοανηίγπαθο ηυν δύο ότευν ηος αηομικού δεληίος ηαςηόηηηαρ. 
2. Φυηοανηίγπαθο ηίηλος ζποςδών(Γεν ιζσύει για ηην ειδικόηηηα ΤΔ) 
3.Τπεύθςνη Γήλυζη ηος Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλνπλ νη 
ππνςήθηνη αλ ηνπο ηειεπηαίνπο δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζήο ηνπο έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν 
ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ λ.2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ 
εξγαδόκελνπ ή γηα ηελ θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, ή όρη, 
πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ νη ππνςήθηνη έρνπλ θώιπκα πξόζιεςεο ή όρη.ε 
πεπίπηυζη πος έσοςν απαζσοληθεί να δηλώνοςν ηην ςπηπεζία ζηην 
οποία απαζσολήθηκαν και ηην ακπιβή σπονική διάπκεια ηηρ 
απαζσόληζηρ ηοςρ (έναπξη και λήξη). 
 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 
 
Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, ζην Πξόγξακκα <<ΓΙΑΤΓΔΙΑ>>, θαζώο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 
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ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 
 
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ  νξίδεηαη ζε πέληε (5) εκέξεο θαη 
αξρίδεη από ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, 
δηλαδή από 16-06-2017 μέσπι 20-06-2017. 
 
 
 
 
 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  
 
 
 

                   ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Ι.ΓΗΜΟΠΟΤΛΟ 
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