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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007).
Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/28.12.2009)
«Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και λοιπές διατάξεις», σύµφωνα
µε τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι συµβάσεις
δίµηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994) όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999.
Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
Τον Οργανισµό Εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου (ΦΕΚ 1546/τ.Β΄/27.6.2011) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/2018) σύµφωνα µε τις οποίες
αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 ως εξής:
“Κατ΄εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις
δηµοτικές κατασκηνώσεις γίνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, και η
πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγωσωστική
κάλυψη των ακτών γίνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, της οποία η διάρκεια δεν
υπερβαίνει του τέσσερις (4) µήνες σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών...”
Την υπ΄αριθ. 284/30-6-2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε θέµα:
«Πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε τετράµηνες συµβάσεις για την αντιµετώπιση εποχικών
αναγκών στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας έτους 2020».
Την υπ΄αριθ. πρωτ. 14917/30-6-2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) µήνες έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, συνολικoύ
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αριθµού δεκατεσσάρων (14) ατόµων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις
εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

101

∆ήµος ∆ιονύσου

Άγιος Στέφανος

102

∆ήµος ∆ιονύσου

Άγιος Στέφανος

103

∆ήµος ∆ιονύσου

Άγιος Στέφανος

Ειδικότητα
∆Ε29 οδηγών (µε
δίπλωµα Γ΄κατηγορίας)
∆Ε Χειριστών
Μηχανηµάτων Έργου
ΥΕ16 εργατών πολιτικής
προστασίας

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

4 µήνες

6

4 µήνες

2

4 µήνες

6

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)
προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων:
(α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών
Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και
Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής
Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: - Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος
ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται,
σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος
σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής .
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται,
σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές διευκρινίσεις που ακολουθούν.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Α∆Α: 4ΑΘΡΩΨ2-Τ
Σελίδα 3 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν
πρόσθετα) προσόντα Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)
προσόντα
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά
την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται,
σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα:
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία
τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται,
σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα
ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια
οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ ή Γ’+ Ε από την 10η Σεπτεµβρίου 2009
και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς εµπορευµάτων,
σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο
π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν µία από τις ανωτέρω άδειες οδήγησης µέχρι και
την 9 η Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω
πιστοποιητικού µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της οποίας
απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ (C) κατηγορίας απαιτείται
υποχρεωτικά η προσκόµιση του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας
(ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη
κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής
Ικανότητας (ΠΕΙ)απαιτείται:
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και
το οποίο
εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας
στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού
αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή
υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την
ανακοίνωση.
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
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)
προσόντα

υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να
αναφέρονται:
• Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
• Ο αριθµός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς
της (έναρξη, λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από
την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται
ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωµάτωσης
κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει
στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω
πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει δεκτός για τη
θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, πρέπει να
προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο
οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω
πιστοποιητικού εξ’ αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω
επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία
της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούµενης άδειας, αλλά
µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει
οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας
Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας
υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς
των αρχείων της, αρκεί :
• η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να
αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και η προσκόµιση Υπεύθυνης
∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να
δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας
επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν
βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της
άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης
ηµεδαπής».

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

102

α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
οµάδας Γ΄ τάξης ∆΄ ή Γ΄ή Β΄ ή Α΄ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ή Α΄ ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012
για τα Μ.Ε. 4.8 ΄΄Οχήµατα εξυπηρέτησης οδών και αεροδροµίων καθώς και
λοιπών εργασιών (χαρτοκοπτικά, καθαρισµού Φ/Β πάνελ κλπ µε βραχίονα)΄΄
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.
9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)
προσόντα

γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Επαγγελµατικής
Σχολής
ή
Τεχνικών
Επαγγελµατικών
Σχολών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην
απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε
συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) ) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
οµάδας Γ΄ τάξης ∆΄ ή Γ΄ή Β΄ ή Α΄ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ή Α΄ ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012
για τα Μ.Ε. 4.8 ΄΄Οχήµατα εξυπηρέτησης οδών και αεροδροµίων καθώς και
λοιπών εργασιών (χαρτοκοπτικά, καθαρισµού Φ/Β πάνελ κλπ µε βραχίονα)΄΄
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.
9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος
απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος
σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια
άσκησης επαγγέλµατος.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού - χειριστή χορηγήθηκε βάσει
του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και
εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) ) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
οµάδας Γ΄ τάξης ∆΄ ή Γ΄ή Β΄ ή Α΄ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ή Α΄ ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012
για τα Μ.Ε. 4.8 ΄΄Οχήµατα εξυπηρέτησης οδών και αεροδροµίων καθώς και
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Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)
προσόντα

λοιπών εργασιών (χαρτοκοπτικά, καθαρισµού Φ/Β πάνελ κλπ µε βραχίονα)΄΄
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.
9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά
την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού - χειριστή (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) ) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
οµάδας Γ΄ τάξης ∆΄ ή Γ΄ή Β΄ ή Α΄ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ή Α΄ ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012
για τα Μ.Ε. 4.8 ΄΄Οχήµατα εξυπηρέτησης οδών και αεροδροµίων καθώς και
λοιπών εργασιών (χαρτοκοπτικά, καθαρισµού Φ/Β πάνελ κλπ µε βραχίονα)΄΄
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.
9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού - χειριστή (*).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
(*) Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του
π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική
άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκοµίσουν
σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα
ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το
βαθµολογούµενο κριτήριο της εµπειρίας.
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Για τα θερµικά µηχανήµατα γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών
χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει
του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το
Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας
άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν.
4383/2016 ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι
είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει
να προσκοµίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις
επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής.

103

∆εν απαιτούνται Ειδικά Τυπικά Προσόντα (παρ.2, άρθρο 5 του ν.2527/1997)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συµπαράσταση)
µε
την
επιφύλαξη
της
επόµενης
εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού
ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν
αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο4 παρ.6)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των Γενικών
Προσόντων πρόσληψης των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να
προσκοµίσουν:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου επικυρωµένου
δηµοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
2. Τυπικά προσόντα όπως περιγράφονται στον Πίνακα Β (για τον υποψήφιο που συµµετέχει στις
κατηγορίες ∆Ε) σε φωτοαντίγραφα.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση για πιθανό κώλυµα υπέρβασης της 8µηνης απασχόλησης στην οποία να
δηλώνεται ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο (12µηνο) από την τελευταία ηµέρα
της νέας σύµβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο
του άρθρου 14 του ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν
την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη
και λήξη).
4. Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕ∆ ή / βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).
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5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των δύο µηνών).
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής των
αιτήσεων όσο και κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού
καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου στον Άγιο Στέφανο στην οποία εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο Φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.9 του ν.2190/1994 όπως
ισχύει). Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.dionysos.gr).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο στην ακόλουθη διεύθυνση:
Λεωφόρος Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου 1, τ.κ 14565 Άγιος Στέφανος απευθύνοντάς την στη
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου
∆ιονύσου (τηλ επικοινωνίας 2312030627-653-647-615) µέσα σε προθεσµία από την εποµένη της
ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου, δηλαδή από 13-7-2020 έως 16-7-2020 και από ώρα
09:00 έως 13:00.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ
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