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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Α.Γ.Ο. Α.Δ.
Έρνληαο ππόςε:

1.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 θαη 59 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/07-062010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
2.
Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/2009 (ΦΔΚ 234/η.Α’/2812-2009) «Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
3.
Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 168-170 θαη 206 ηνπ Ν.3584/2007 (ΦΔΚ
143/η.Α’/28-06-2007) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη
Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ».
4.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20ηνπ Ν.2738/1999 (ΦΔΚ 180/η.Α’/09-09-1999)
«πιινγηθέο Γηαπξαγκαηεύζεηο ζηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε, κνληκνπνηήζεηο
ζπκβαζηνύρσλ ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5.
Τελ ππ’ αξηζκό 06/2018 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο
Γ.Δ.Α.Γ.Ο. Α.Δ.«Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ
Τελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ,
δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ, ζπλνιηθά ηξηώλ (3) αηόκσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο
ζύκβαζεο κε αληηθείκελν ηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ζηνλ Γήκν Γίνπ - Οιύκπνπ,
θαη ζπγθεθξηκέλα:
α/α Κσδηθόο Θέζεο
Δηδηθόηεηα
Αξηζκόο Θέζεσλ
Δξγάηεο θαζαξηόηεηαο (ζπλνδνί
1
101
2
απνξξηκκαηνθόξσλ)
2
102
Οδεγνί απνξξηκκαηνθόξσλ
1
ύλνιν
3

Πίλαθαο Β: Απαηηνύκελα Πξνζόληα (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
Θέζεο
101

Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ
πξόζζεηα) πξνζόληα
Γελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ.2 ηνπ Ν.2527/97)
Κύξηα Πξνζόληα
1. Γίπισκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηεζεο Ι.Δ.Κ. εηδηθνηήησλ:
α. ηερληθνύ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ή
β. εθπαηδεπηή ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ ή πηπρίν Α’ θαη
Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ΤΔΔ εηδηθόηεηαο Μεραλώλ θαη
Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο ηίηινο εληαίνπ
πνιπθιαδηθνύ ιπθείνπ ηκήκαηνλ Μεραληθώλ Απηνθηλήησλ ή
Τερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο
Σρνιήο
Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο
εηδηθόηεηαο
Μεραλώλ
Απηνθηλήηνπ
ή
Απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ
Ν.1346/83 εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε απηνθηλήηνπ ή άιινο
ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο ή ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο.
2. Ιζρύνπζα Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ’ θαηεγνξίαο.
3. Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (Π.Δ.Ι.) γηα όζνπο
απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο
πνπ αθνινπζνύλ.
Πξνζόληα Α’ Δπηθνπξίαο
Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ηεο ζέζεο
από ππνςεθίνπο κε ηα πξνζόληα ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ
επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε κε πξνζόλ νπνηνδήπνηε απνιπηήξην ηίηιν
ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή
ηζόηηκν ηίηιν ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο θαη ηα αλσηέξσ θύξηα ηππηθά
πξνζόληα 2 θαη 3.
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Πξνζόληα Β’ Δπηθνπξίαο
Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ηεο ζέζεο
από ππνςεθίνπο κε ηα πξνζόληα ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ
επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε κε πξνζόλ Απνιπηήξην ηίηιν
Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην 3ηάμηνπ
Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη ην 1980
απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν απνιπηήξην ηίηιν
θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή Απνιπηήξην
Τίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 θαη αληίζηνηρε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ κεηά ηελ απόθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ θαη ηα αλσηέξσ θύξηα ηππηθά
πξνζόληα 2 θαη 3.
Πξνζόληα Γ’ Δπηθνπξίαο
Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ηεο
ζέζεο από ππνςεθίνπο κε ηελ αλσηέξσ εκπεηξία, επηηξέπεηαη ε
θάιπςή ηεο κε αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ κεηά
από ηελ απόθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο

απηνθηλήηνπ θαη κε ηππηθά πξνζόληα ηεο Β’ Δπηθνπξίαο, όπσο απηά
αλαθέξνληαη αλσηέξσ.
πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλήζεηο
(ζύκθσλα κε ηελ απαηηνύκελε θαηά ηα αλσηέξσ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ)

Υπνςήθηνη νη νπνίνη απέθηεζαλ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ
ηεο θαηεγνξίαο Γ’ ή Γ’+Δ’ από ηε 10ε Σεπηεκβξίνπ 2009 θαη κεηά,
απαηηείηαη λα πξνζθνκήζνπλ πιένλ ηεο άδεηαο νδήγεζεο
απηνθηλήηνπ θαη Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο
(Π.Δ.Ι.) κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 74/2008
(ΦΔΚ 112/18-06-2008 η.Α’). Σύκθσλα κε ην ίδην Π.Γ. όζνη
ππνςήθηνη απέθηεζαλ κία από ηηο αλσηέξσ άδεηεο νδήγεζεο κέρξη
θαη ηελ 9ε Σεπηεκβξίνπ 2009 εμαηξνύληαη από ηελ ππνβνιή ηνπ
αλσηέξνπ πηζηνπνηεηηθνύ κέρξη θαη ηελ 9ε Σεπηεκβξίνπ 2014 ηελ
επόκελε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθό.
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ
Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (Π.Δ.Ι.) απαηηείηαη:
Δίηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο Οδεγνύ, ην νπνίν λα είλαη
ζε ηζρύ θαη ην νπνίν εθδίδεηαη από ηελ Υπεξεζία Μεηαθνξώλ θαη
Δπηθνηλσληώλ ηεο Ν.Α. ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε
θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Δίηε ε θαηνρύξσζε επί ηνπ εληύπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ
θνηλνηηθνύ αξηζκνύ «95» δίπια ζε κία ή πεξηζζόηεξεο εθ ησλ
θαηεγνξηώλ ή ππνθαηεγνξηώλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη
απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε.
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Δπηζήκαλζε:Σε πεξίπησζε πνπ ε Υπεξεζία Μεηαθνξώλ θαη
Δπηθνηλσληώλ ηεο νηθείαο Ν.Α. δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηε
ζπγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ αλσηέξνπ
πηζηνπνηεηηθνύ (Π.Δ.Ι.), ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηόο
γηα ηε ζέζε ηνπ ΟΓΗΓΟΥ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, πξέπεη
λα πξνζθνκίζεη απαξαηηήησλ ζρεηηθό έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο απηήο
ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ
πηζηνπνηεηηθνύ, ιόγσ ηεο κε ζπγθξόηεζεο ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο.
Γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, όηαλ δελ πξνθύπηεη ε
εκεξνκελία ηεο αξρηθήο θηήζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε
απαηηνύκελεο άδεηαο, αιιά κόλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο ή
ηπρόλ πξόζθαηεο ζεώξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα ζπλππνβάινπλ
θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ζπγθνηλσληώλ.
Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη
ηε βεβαίσζε απηή, ιόγσ θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο,
αξθεί:
- Η πξνζθόκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο, ζηελ
νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο αδπλακίαο θαζώο θαη
- Η πξνζθόκηζε Υπεύζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ
Ν. 1599/86 ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία λα δειώλεη ηελ
αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο
επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη από ηελ
πξνθήξπμε.
Σηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη
επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο, γηα λα γίλνπλ δεθηνί,
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ
Υπνπξγείνπ Σπγθνηλσληώλ «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο
άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο
εκεδαπήο.

-

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 εσο 65
εηώλ.
Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο πνπ ηνπο
επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ.

Τπνβνιή Αηηήζεσλ – Απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηε Γ.Δ.Α.Γ.Ο. Α.Δ. ( Πνιπμέλε
Σπαλνύ ,Τει. : 2352061412 εζση 2, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο) ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
2. Βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ
3. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρύ ή ινηπέο βεβαηώζεηο ή
πηζηνπνηεηηθά ή επαγγεικαηηθέο ηαπηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ
αλαθνίλσζε.
4. Τπεύζπλε Γήισζε όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ
Ν.3584/07.
5. Αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηελ εηαηξία καο).
6. Τπεύζπλε Γήισζε (ρνξεγείηαη από ηελ εηαηξία καο).
Γεκνζίεπζε Αλαθνίλσζεο
Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηεο
Γ.Δ.Α.Γ.Ο. Α.Δ. θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Α.Γ.Ο. Α.Δ.
Πξνζεζκία Τπνβνιήο Αηηήζεσλ
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη κέρξη ηελ Τξίηε 08/05/2018 θαη ώξα
14:00 κ.κ
Δπηζεκάλζεηο
α. Η πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή
πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν (2)
κελώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007, εμαηξείηαη ησλ
δηαδηθαζηώλ ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ θξηηεξίσλ πξόζιεςεο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
Ν.2190/1994.
β. Τν πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο
δύν (2) κελώλ, δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνιεζεί κε λέα δίκελε ζύκβαζε εληόο
δώδεθα κελώλ, όπσο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
Ν.2190/1994. Δπίζεο έρεη θώιπκα ππέξβαζεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο κέζα ζην
θξίζηκν δσδεθάκελν (παξ.2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994) γηα λέα
απαζρόιεζε νθηάκελεο δηάξθεηαο.
γ. Παξάηαζε, αλαλέσζε ή κεηαηξνπή ηεο δίκελεο ζύκβαζεο ζε ζύκβαζε
ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξε.

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Α.Γ.Ο. Α.Δ

Κσλζηαληίλνο Ι. Γεκόπνπινο

