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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          Άγηνο Νηθόιανο,  10-05-2018 

ΝΟΜΟ ΛΑΙΘΙΟΤ Αξ. Πξση.: 887 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ              
Ν.Π.Γ.Γ. Ο.Κ.Τ.Γ.Α.Ν.                                                     
Γηεύζπλζε : Κ. Κνδύξε 18, T.K. 72100 

Τει.: 28410 86090, Φαμ: 28410 23743 

Πιεξ.: Παπακηηζάθε Μαξίλα           

e-mail: okydan2011@gmail.com                                                                                   

    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

Ο ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ  

(Ο.Κ.Τ.Γ.Α.Ν) 

 

Έτονηας σπόυη: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 πεξ. ηε ηνπ Ν. 3812/2009, 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 22 ηνπ Ν. 4071/2012, 

4. Τελ αξηζκ. 35/2018 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνύ Κνηλσληθώλ 

Υπεξεζηώλ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (Ο.Κ.Υ.Γ.Α.Ν.), ε νπνία ειέγρζεθε σο πξνο ηελ 

λνκηκόηεηά ηεο κε ηελ α.π.: 404/07-05-2018 Απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Κξήηεο θαη αθνξνύζε ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, 

 

Ανακοινώνει 
Σην πρόζληυη πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο 

δύο (2) μηνών, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ οκηώ (8) αηόκσλ, πξνο θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπ γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό αηόκσλ, εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα 

ρξνληθή πεξίνδν: 
 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΧΝ 

ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

ΣΔ 

Βρεθονηπιοκόμφν 
3 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ΤΔΙ  ή ην 

νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ  ή 

αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΤΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  Σπνπδώλ 

Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα 

πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο. 

ΓΔ 

Βρεθονηπιοκόμφν 
4 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο  Βνεζώλ Βξεθνλεπηνθόκσλ-

Παηδνθόκσλ ή Βνεζώλ Βξεθνθόκσλ ή Βνεζώλ Βξεθνλεπηνθόκσλ ή Βνεζώλ 

βξεθνθόκσλ παηδνθόκσλ ή  Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γξαζηεξηνηήησλ Γεκηνπξγίαο θαη 

Έθθξαζεο ή Δπηκειεηώλ Πξόλνηαο  ή Κνηλσληθώλ Φξνληηζηώλ ή Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Παηδηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ή Βνεζώλ Γεληθήο 

Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Βνεζόο Βξεθνλεπηνθόκσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ ή  Δπαγγεικαηηθνύ 

Λπθείνπ ή  Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή 

Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή  Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σρνιήο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο ή Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Σρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 

1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή 

 

ΑΔΑ: ΨΛΝ0ΟΚΠΦ-Γ32
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αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

ΓΔ Οδηγού 1 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  

α) ∆ίπισµα Δπαγγειµαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Τερληθνύ 

Απηνθηλήησλ Ορεµάησλ ή (β) Δθπαηδεπηή Υπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ ή 

Πηπρίν Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ΤΔΔ εηδηθόηεηαο Μεραλώλ θαη Σπζηεµάησλ 

Απηνθηλήηνπ ή Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ηµήµαηνο 

Μεραληθώλ Απηνθηλήησλ ή Τερληθήο Δπαγγειµαηηθήο Σρνιήο ∆επηεξνβάζµηαο 

Δθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο Μεραλώλ Απηνθηλήηνπ ή Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔ∆ ηνπ 

λ. 1346/1983 εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο, 

δειαδή:  

-   Ηιεθηξνινγηθώλ Σπζηεµάησλ Απηνθηλήηνπ ή  

- Ηιεθηξνµεραληθώλ Σπζηεµάησλ θαη Απηνµαηηζµνύ Απηνθηλήηνπ ΤΔΔ ή  

- Ηιεθηξηθνύ Σπζηήµαηνο Απηνθηλήηνπ ΤΔΣ δεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο ή  

- Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔ∆ ηνπ λ. 1346/1983 ή  

- Ηιεθηξνιόγνπ Απηνθηλήησλ Ορεµάησλ ή Τερληθνύ Μεραλνηξνληθήο ΙΔΚ ή άιινο 

ηζόηηµνο ηίηινο ζρνιηθήο µνλάδαο ηεο εµεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο.  

β) Ιζρύνπζα επαγγειµαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο.  

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγειµαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) γηα όζνπο απαηηείηαη, ζύµθσλα 

µε ην π.δ. 74/2008 (ΦΔΚ 112/18.6.2008 η. Α΄).   
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο . 

β) Ιζρύνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζης Γ΄ καηηγορίας. 

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγειµαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) γηα όζνπο απαηηείηαη, ζύµθσλα 

µε ην π.δ. 74/2008 (ΦΔΚ 112/18.6.2008 η. Α΄). 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο σποτρεφηικής εκπαίδεσζης (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 

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

ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο 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 και ανηίζηοιτη εμπειρία 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ . 

β) Ιζρύνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζης Γ' καηηγορίας. 

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγειµαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) γηα όζνπο απαηηείηαη, ζύµθσλα 

µε ην π.δ. 74/2008 (ΦΔΚ 112/18.6.2008 η. Α΄). 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο σποτρεφηικής εκπαίδεσζης (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 

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

ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο 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 και ανηίζηοιτη εμπειρία 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

β) Ιζρύνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζης Γ' καηηγορίας. 

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγειµαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) γηα όζνπο απαηηείηαη, ζύµθσλα 

µε ην π.δ. 74/2008 (ΦΔΚ 112/18.6.2008 η. Α΄). 

 

 Γηα ηηο άδεηεο ησλ νδεγώλ απηνθηλήησλ, όηαλ δελ πξνθύπηεη ε εκεξνκελία ηεο 

αξρηθήο θηήζεο ηεο θαηά ηελ πξνθήξπμε απαηηνύκελεο άδεηαο, αιιά κόλν ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο ή ηπρόλ πξόζθαηεο ζεώξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα 

ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο.  

Σηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 

αιινδαπήο, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε πεξί ηζνδπλακίαο 

θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο 

νδήγεζεο εκεδαπήο. 
 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΛΝ0ΟΚΠΦ-Γ32
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ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ  

1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 

2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ.  

3. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε)  

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζε ηνπο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθώο ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά:  

1. Φσηναληίγξαθν ησλ 2 όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο. 

2. Σρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ ηα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα όπσο απηά πξνβιέπνληαη 

αλσηέξσ θαη αληηζηνηρνύλ ζηηο αλσηέξσ εηδηθόηεηεο.  

3. Υπεύζπλε δήισζε όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο 

κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ Ν 3584/2007. 

4. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο. 

5. Υπεύζπλε δήισζε όηη δελ έρνπλ θώιπκα απαζρόιεζεο ζην Γεκόζην εληόο δσδεθακήλνπ όπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.3812/2009 θαη δελ έρνπλ θώιπκα πξόζιεςεο κε δίκελε ζύκβαζε 

ζύκθσλα κε  ην άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ Ν. 2190/1994. Σε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί λα 

δειώζνπλ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία απαζρνιήζεθαλ θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

απαζρόιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε). 

6. Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα (π.ρ. ΙΚΑ, ΟΑΔΔ) 

από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο και ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλνληαη επαθξηβώο ν ρξόλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαζώο 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδόηε, θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξόθεηηαη 

γηα λνκηθό πξόζσπν. Οη κηζζσηνί ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα κπνξνύλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο 

ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα θαη ηεο ππεύζπλεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

εκπεηξίαο.  

7. Βεβαίσζε ΟΑΔΓ γηα ηελ απόδεημε ηνπ ρξόλνπ αλεξγίαο (ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο νπνίαο δελ 

πξέπεη λα απέρεη πεξηζζόηεξν από πένηε (5) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Αποκλείεηαι ε απόδεημε ηεο αλεξγίαο κε ππνβνιή ππεύζπλεο 

δήισζεο θαη θάξηαο αλεξγίαο. 
 

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ:  

 Όιεο νη άδεηεο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ ηόζν θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο θαη ηεο 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ όζν θαη θαηά ηνλ ρξόλν ηνπνζέηεζεο. 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ Κνηλσληθώλ 

Υπεξεζηώλ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ – Γξαθείν πξνζσπηθνύ (Γ/λζε: Κ. Κνδύξε 18, Άγηνο Νηθόιανο, 

ηει: 28410 86090) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε πξνζεζκία 

δέκα (10) ημερών από ηελ επνκέλε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο. 

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
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