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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η
Ο Ανηιδήμαπσορ Γιοικηηικών και Οικονομικών Τπηπεζιών ηος Γήμος Θάζος:
Έρνληαο ππφςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 2 ηεο Πξάμεο Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 102/ 26-08-2015
ηεχρνο Α’)
3. Τν άξζξν 116 ηνπ Ν.4547/2018
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54, παξ. 2 ηνπ Ν.4662/2020.
5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14, παξ. 2, πεξηπη. ηε ηνπ Ν.2190/94, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/09
6. Τελ εμαζθαιηζκέλε πίζησζε ηνπ ηζρχνληνο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ
Θάζνπ.
7. Τελ Δγθχθιην 33 ηνπ ΥΠΔΣΓΓΑ Αξηζ. Πξση. νηθ.29825/7-7-2003
8. Τελ Δγθχθιην 5 ηνπ ΥΠΔΣΓΓΑ νηθ 5345/4-2-2005.
9. Τν Α.Π. νηθ.8907/14-02-2007 ηνπ ΥΠΔΣΓΓΑ
10. Τελ ππ’ αξηζκ. 12862/29-10-2020 Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο
11. Τελ ππ’ αξηζκ. 246/2020 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Θάζνπ
12. Τνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 781/15-03-2012 ηεχρνο Β΄) θαη ηελ
ηξνπνπνίεζε (ΦΔΚ 3223/Β΄/15-09-2017).
13. Τελ αξηζ. 63/10054/02-09-2019 Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο
Αληηδεκάξρνπο.
ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΕΙ
Την πρόζληυη προζφπικού με ζύμβαζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ
δίμηνης διάρκειας, για ηην ανηιμεηώπιζη έκηακηφν καηεπειγοσζών εποτιακών αναγκών,
καηά αριθμό αηόμφν και ειδικόηηηα:
Κλάδος Ειδικότητα
Εργάτες/ Εργάτριες
Καθαριότητας
Οδηγών Αστοκινήτων

Αριθμός Ατόμων
4
3

Υρονική διάρκεια
Δύο (2) μήνες
Δύο (2) μήνες

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΟΔΗΓΧΝ:
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Τερληθνχ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή
(β) Δθπαηδεπηή Υπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ ή
Πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ΤΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ θαη Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ ή
Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ ή
Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή ζςναθούρ
ειδικόηηηαρ, δειαδή:
- Ηιεθηξνινγηθψλ Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
- Ηιεθηξνκεραληθψλ Σπζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνχ Απηνθηλήηνπ ΤΔΔ ή
-Ηιεθηξηθνχ Σπζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ΤΔΣ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
- Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή
- Ηιεθηξνιφγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Τερληθνχ Μεραλνηξνληθήο ΙΔΚ ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο
ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
2. Ιζρχνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος Γ΄ καηηγοπίαρ και
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3. Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ), ζχκθσλα κε ηηο Σπκπιεξσκαηηθέο
Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνχλ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
1. Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηεο εκεδαπήο
ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.
2. Ιζρχνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος Γ΄ καηηγοπίαρ και
3. Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ), ζχκθσλα κε ηηο Σπκπιεξσκαηηθέο
Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνχλ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
1. Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπεωηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο 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 ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3)
εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
2. Ιζρχνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος Γ' καηηγοπίαρ και
3. Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ), ζχκθσλα κε ηηο Σπκπιεξσκαηηθέο
Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνχλ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
1. Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπεωηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο 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 ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηνπιάρηζηνλ έμη (6)
κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
2. Ιζρχνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος Γ' καηηγοπίαρ και
3. Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ), ζχκθσλα κε ηηο Σπκπιεξσκαηηθέο
Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνχλ.
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ
(ζύμθωνα με ηην απαιηούμενη καηά ηα ανωηέπω άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος).
Υπνςήθηνη νη νπνίνη απέθηεζαλ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηεο Γ ή Γ+Δ απφ ηελ 10ε Σεπηεκβξίνπ
2009 θαη κεηά απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ πιένλ ηεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ θαη
Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ.
74/2008 (ΦΔΚ 112/18-6-2008, η.Α΄). Σχκθσλα κε ην ίδην Π.Γ. φζνη ππνςήθηνη απέθηεζαλ κία απφ ηηο
αλσηέξσ άδεηεο νδήγεζεο κέρξη θαη ηελ 9ε Σεπηεκβξίνπ 2009 εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ κέρξη θαη ηελ 9η επηεμβπίος 2014 ηην επομένη ηηρ οποίαρ απαιηείηαι ηο
ανωηέπω πιζηοποιηηικό.
Πποκειμένος για ηην απόδειξη καηοσήρ ηος Πιζηοποιηηικού Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ)
απαιηείηαι:
Δίηε ε θαηνρή Γεληίος Δπιμόπθωζηρ Οδηγού, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη ην νπνίν
εθδίδεηαη απφ ηε Υπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Ν.Α. ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο
βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
Δίηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηος κοινοηικού απιθμού «95»
δίπια ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηθψλ ή ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Σε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθείαο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο δελ έσει πποσωπήζει ζηη ζςγκπόηηζη επιηποπήρ για ηιρ εξεηάζειρ
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ηος ανωηέπω πιζηοποιηηικού (ΠΔΙ), ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηφο γηα ηε ζέζε ηνπ
ΟΓΗΓΟΥ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, ππέπει να πποζκομίζει απαξαηηήησο ζσεηικό έγγπαθο
ηηρ ςπηπεζίαρ αςηήρ, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ εμ’
αθνξκήο ηεο κε ζπγθξφηεζεο ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο .
Γηα ηηο άδειερ οδήγηζηρ αςηοκινήηων, φηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο θηήζεο, ηεο
θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελεο άδεηαο, αιιά κφλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο ή ηπρφλ
πξφζθαηεο ζεψξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα ζπλππνβάιινπλ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο
ππεξεζίαο ζπγθνηλσληψλ.
Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηε βεβαίσζε απηή, ιφγσ θαηαζηξνθήο
ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί:


Η πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο
αδπλακίαο θαζψο θαη
 Η πξνζθφκηζε Υπεχζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ
νπνία λα δειψλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο
άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε.
Σηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αλλοδαπήρ, γηα λα
γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ
Σπγθνηλσληψλ «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπή κε ηηο
επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΧΝ/ ΕΡΓΑΣΡΙΧΝ
Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα πξφζιεςεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2
ηνπ Ν.2527/97.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
1.
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο θαη 65 εηψλ.
2.
Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ.
3.
Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία,
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε), κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο εμαίξεζεο.
Δμαίξεζε: Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί έρνπλ αξζεί ή έρνπλ απνιπζεί
ππφ φξν (Ν.2207/1994 άξζξν 4 παξ. 6).
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:
Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
1.Φσηναληίγξαθν ησλ 2 φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο
2.Υπεχζπλε Γήισζε φηη πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κφληκνπο
ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ Ν.3584/07.
3.Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο
4.Υπεχζπλε Γήισζε φηη δελ έρνπλ θψιπκα απαζρφιεζεο ζην Γεκφζην ή Ννκηθφ Πξφζσπν εληφο
δσδεθακήλνπ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1, ηνπ Ν.3812/2009 θαη δελ έρνπλ θψιπκα πξφζιεςεο κε
δίκελε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21παξ. 2 ηνπ Ν.2190/1994. (Σε πεξίπησζε πνπ έρνπλ
απαζρνιεζεί λα δειψζνπλ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία απαζρνιήζεθαλ θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα
ηεο απαζρφιεζεο [έλαξμε θαη ιήμε])
5.Βεβαίσζε Πξνυπεξεζίαο απφ ην Ι.Κ.Α.
6.Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο. Σε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο
επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ.
7.Φσηναληίγξαθν ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ γηα ηελ εηδηθφηεηα πνπ
απαηηείηαη.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο ζην γξαθείν ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ
Θάζνπ, ζηελ Πξντζηακέλε Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ θ. Γξαθφληνπ Σσηεξία (ηει.2593350133) θαη
ζηελ θ. Αδάκνπ-Τδαλή Μαξίλα (ηει. 2593350140) κεηά απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα

ΑΔΑ: ΩΑΑ2ΩΡΔ-ΠΘ0

θαζνξηζηεί ξαληεβνχ γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, από
04/11/2020 έωρ και 09/11/2020.

Ο Ανηιδήμαπσορ Γιοικηηικών
και Οικονομικών Τπηπεζιών

ΣΡΑΣΗΓΔΝΣΑ ΩΣΗΡΙΟ

