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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ               Γοφρνεσ :  18-05-2020 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ      Αρικμ. πρωτ.:  6879  
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ          

 
                                                                                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ υπ' αρικμ. ΟΧ 1/2020 για τθ ςφναψθ  

ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 

Ο ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ  
Ζχοντασ υπόψθ: 

Σισ διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν. 2190/1994 «φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν επιλογι 
προςωπικοφ και ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ» (ΦΕΚ 28/Αϋ), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και 
ιςχφουν, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 
/Αϋ), ϋ) και του άρκρου 64 του Ν.4590/2019 τθν υπ’ αρικμ. 69/25-2-2020  απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Χερςονιςου, το υπ’ αρικμ. πρωτ. 2082/5-3-2020  ζγγραφο τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  Κριτθσ, τθν υπ' αρικμ. πρωτ. 26686/29-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΧ2Κ46ΜΣΛ6-
ΦΨΨ) Απόφαςθ του Τπουργοφ  Εςωτερικϊν, το υπ’ αρικμ. πρωτ. 27104/4-5-2020  ζγγραφο του 
Τπουργείου Εςωτερικϊν προσ το Διμο Χερςονιςου,  τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 6878/18-5-2020 
βεβαίωςθ τθσ Προϊςταμζνθσ του Σμιματοσ Λογιςτθρίου – Προχπολογιςμοφ του Διμου 
Χερςονιςου περί φπαρξθσ πιςτϊςεων για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ του υπό 
πρόςλθψθ προςωπικοφ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ, 

 
Ανακοινϊνει 

 Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςυνολικά δεκαεπτά  
(17) ατόμων για τθν κάλυψθ εποχικϊν ι παροδικϊν αναγκϊν κακαριότθτασ ςε υπθρεςίεσ 
ανταποδοτικοφ χαρακτιρα του Διμου Χερςονιςου, που εδρεφει ςτισ Γοφρνεσ του Ν. Ηρακλείου 
και ςυγκεκριμζνα του εξισ, ανά υπθρεςία, ζδρα, ειδικότθτα και διάρκεια ςφμβαςθσ, αρικμοφ 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα (τυπικά και τυχόν πρόςκετα) προςόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 
κζςθσ 

Τπθρεςία Ζδρα υπθρεςίασ Ειδικότθτα 
Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 
Αρικμόσ 
ατόμων 

101 
Διμοσ  

Χερςονιςου  

Γοφρνεσ  
Δ. Χερςονιςου   
(Ν. Ηρακλείου) 

ΔΕ29 Οδθγϊν 
Απορριμματοφόρων 

*Γ (C) Κατθγορίασ – με κάρτα 
ψθφιακοφ ταχογράφου] 

8 μινεσ 3 

102 
Διμοσ  

Χερςονιςου 

Γοφρνεσ  
Δ. Χερςονιςου   
(Ν. Ηρακλείου) 

ΤΕ Εργατϊν κακαριότθτασ 
(υνοδοί Απορριμματοφόρων) 

8 μινεσ 12 

103 
Διμοσ  

Χερςονιςου 

Γοφρνεσ  
Δ. Χερςονιςου   
(Ν. Ηρακλείου) 

ΤΕ Εργατϊν Γενικϊν 
Κακθκόντων 

8 μινεσ  2 

ΑΔΑ: 6Μ5ΚΩΗΜ-ΔΜ4



 

Σελίδα 2 από 6 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 
 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

101 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΕΚ ειδικοτιτων  Σεχνικοφ Αυτοκινιτων 

Οχθμάτων ι  Εκπαιδευτι Τποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων ι Εκπαιδευτι 

Τποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων και Μοτοςικλετϊν ι πτυχίο Α' ι Β' κφκλου 

ςπουδϊν ΣΕΕ ειδικότθτασ Μθχανϊν και υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι απολυτιριοσ 

τίτλοσ Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου τμιματοσ Μθχανικϊν Αυτοκινιτων ι 

απολυτιριοσ τίτλοσ Επαγγελματικοφ Λυκείου ειδικότθτασ Σεχνικοφ Οχθμάτων  ι 

ειδικότθτασ Μθχανικισ Αυτοκινιτων του Σομζα Μθχανολογίασ ι ειδικότθτασ 

Μθχανικϊν και Ηλεκτρολογικϊν υςτθμάτων Αυτοκινιτου του Σομζα Οχθμάτων ι  

Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ειδικότθτασ 

Μθχανϊν Αυτοκινιτου ι χολισ Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότθτασ 

Μθχανοτεχνίτθ Αυτοκινιτου  ι ςυναφοφσ ειδικότθτασ, δθλαδι: Πτυχίο ι δίπλωμα ι 

απολυτιριοσ τίτλοσ Ηλεκτρολογικϊν υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι Ηλεκτρομθχανικϊν 

υςτθμάτων και Αυτοματιςμοφ Αυτοκινιτου ι Σεχνίτθσ Ηλεκτρολόγοσ Αυτοκινιτων 

Οχθμάτων ι Ηλεκτρικοφ υςτιματοσ Αυτοκινιτου ι Ηλεκτροτεχνίτθ Αυτοκινιτου ι 

Σεχνιτϊν Ηλεκτρολογικϊν υςτθμάτων Αυτοκινιτων ι Σεχνιτϊν Μθχανϊν και 

υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι Ηλεκτρολόγου Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Σεχνικοφ 

Μθχανοτρονικισ ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι 

Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Αϋ ι Βϋ 

κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ 

Λυκείου ι Επαγγελματικισ χολισ ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι χολισ Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ι ν. 

3475/2006  ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 

αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.  

β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γϋ ι (C)     κατθγορίασ 

(Π.Δ. 51/2012 όπωσ ιςχφει). 

γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ).  

δ) Κάρτα  Ψθφιακοφ  Σαχογράφου Οδθγοφ, θ οποία  να  είναι  ςε  ιςχφ . 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Αϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψιφιουσ/εσ με τα ανωτζρω προςόντα) 

α) Οποιοςδιποτε απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ.  

β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γϋ ι (C)    κατθγορίασ 

(Π.Δ. 51/2012 όπωσ ιςχφει). 

γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα  Ψθφιακοφ  Σαχογράφου Οδθγοφ, θ οποία  να  είναι  ςε  ιςχφ . 

ΑΔΑ: 6Μ5ΚΩΗΜ-ΔΜ4



 

Σελίδα 3 από 6 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 
 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Βϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψιφιουσ/εσ με τα ανωτζρω προςόντα) 

 

α) Απολυτιριοσ τίτλοσ  υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου 

γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 

απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ 

Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ 

θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία 

τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ επαγγελματικισ άδειασ 

οδιγθςθσ αυτοκινιτου. 

β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γϋ ι (C)    κατθγορίασ 

(Π.Δ. 51/2012 όπωσ ιςχφει). 

γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα  Ψθφιακοφ  Σαχογράφου Οδθγοφ, θ οποία  να  είναι  ςε  ιςχφ . 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψιφιουσ/εσ με τα ανωτζρω προςόντα) 

 

α) Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου 

γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 

απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ 

Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ 

θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία 

τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ επαγγελματικισ άδειασ 

οδιγθςθσ αυτοκινιτου. 

β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γϋ ι (C)    κατθγορίασ 

(Π.Δ. 51/2012 όπωσ ιςχφει). 

γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα  Ψθφιακοφ  Σαχογράφου Οδθγοφ, θ οποία  να  είναι  ςε  ιςχφ . 

 
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (ςφμφωνα με τθν απαιτοφμενθ κατά τα 
ανωτζρω άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου) 
 

Προκειμζνου για τθν απόδειξθ κατοχισ του Πιςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ 
Ικανότθτασ (ΠΕΙ) απαιτείται: 

ΑΔΑ: 6Μ5ΚΩΗΜ-ΔΜ4



 

Σελίδα 4 από 6 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 
 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

είτε θ κατοχι Δελτίου Επιμόρφωςθσ Οδθγοφ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ και το 
οποίο εκδίδεται από τθν Τπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Περιφζρειασ  
ςτθν περιοχι τθσ οποίασ βρίςκεται θ κατοικία του ενδιαφερομζνου. 

είτε θ καταχϊρθςθ επί του εντφπου τθσ άδειασ οδιγθςθσ του κοινοτικοφ αρικμοφ 
«95» δίπλα ςε μία ι περιςςότερεσ εκ των κατθγοριϊν ι υποκατθγοριϊν που 
κατζχει ο υποψιφιοσ και απαιτοφνται από τθν ανακοίνωςθ. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: ε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ άδειασ, για τθν ενςωμάτωςθ μίασ ι 
περιςςοτζρων κατθγοριϊν ι υποκατθγοριϊν κατοχισ του ηθτοφμενου από τθν 
ανακοίνωςθ Πιςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) και εφόςον 
προκφπτουν λόγοι κακυςτζρθςθσ τθσ διαδικαςίασ επανζκδοςισ τθσ, γίνεται δεκτι 
και θ ΒΕΒΑΙΩΗ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν και 
Επικοινωνιϊν ςτθν οποία να αναφζρονται: 

 Σο ονοματεπϊνυμο και το όνομα πατρόσ του αιτοφντοσ τθ βεβαίωςθ 

 Ο αρικμόσ τθσ άδειασ οδιγθςθσ τθν οποία κατζχει κακϊσ και θ νζα ιςχφσ 
τθσ (ζναρξθ, λιξθ) 

 Η κατθγορία ι υποκατθγορία ΠΕΙ που του ζχει χορθγθκεί και απαιτείται 
από τθν ανακοίνωςθ, κακϊσ και θ ιςχφσ του (ζναρξθ - λιξθ) και να 
επιβεβαιϊνεται ότι θ άδεια βρίςκεται ςε διαδικαςία επανζκδοςισ τθσ, 
λόγω ενςωμάτωςθσ κατθγορίασ ι υποκατθγορίασ ΠΕΙ. 

Αυτονόθτο είναι ότι οι υποψιφιοι πρζπει να προςκομίςουν οπωςδιποτε τθν 
απαιτοφμενθ από τθν ανακοίνωςθ άδεια οδιγθςθσ.  

Για τισ άδειεσ οδιγθςθσ αυτοκινιτων, όταν δεν προκφπτει θ θμερομθνία τθσ 
αρχικισ κτιςθσ, τθσ κατά τθν ανακοίνωςθ απαιτοφμενθσ άδειασ, αλλά μόνο θ 
θμερομθνία λιξθσ τθσ άδειασ ι τυχόν πρόςφατθσ κεϊρθςθσ, πρζπει οι υποψιφιοι 
να ςυνυποβάλουν και ςχετικι βεβαίωςθ τθσ οικείασ υπθρεςίασ Μεταφορϊν και 
Επικοινωνιϊν. 

 

ε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ να χορθγιςει τθ βεβαίωςθ αυτι, 
λόγω καταςτροφισ ι φκοράσ των αρχείων τθσ, αρκεί : 

 θ προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ ςτθν οποία να 
αναφζρεται ο λόγοσ αδυναμίασ κακϊσ και 

 θ προςκόμιςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 
του υποψθφίου ςτθν οποία να δθλϊνει τθν ακριβι θμερομθνία αρχικισ 
κτιςθσ τθσ κατθγορίασ επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ που ηθτείται 
από τθν ανακοίνωςθ. 

Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ που ζχει εκδοκεί από κράτοσ − μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
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Σελίδα 5 από 6 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 
 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

Ζνωςθσ ι από τθ Νορβθγία, ι από τθν Ιςλανδία ι από το Λιχτενςτάιν, εξακολουκεί 
να ιςχφει ςτο ελλθνικό ζδαφοσ, ωσ ζχει, εφόςον τθροφνται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ άδειασ οδιγθςθσ του π.δ. 
51/2012, όπωσ ιςχφει (παρ. 6,  άρκρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Αϋ). 
τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ 
αλλοδαπισ (εκτόσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ), για να γίνουν δεκτοί 
πρζπει να προςκομίςουν αντιςτοιχία τθσ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ με τισ 
επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ θμεδαπισ. 

102, 103 Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα (άρκρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 

 

Οι υποψιφιοι/εσ όλων των ειδικοτιτων πρζπει να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν.         

 
Τποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΧ.6 και να 
τθν υποβάλουν, είτε θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ  θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
(dimos@hersonisos.gr) είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ 
μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: Διμοσ Χερςονιςου, Γοφρνεσ Ν. Ηρακλείου (Πρϊθν Αμερικανικι 
Βάςθ Γουρνϊν) Σ.Κ. 70014, Λιμ. Χερςονιςου, απευκφνοντάσ τθν ςτο Γραφείο Προςωπικοφ, 
υπόψθ κασ πανάκθ Ζλμασ και κασ αρρι Ειρινθσ (τθλ. επικοινωνίασ: 2813404663 και 
2813404628 αντίςτοιχα). 

Σο εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει το θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και ςτθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ το εμπρόκεςμο των 
αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ μετά τθν 
αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ των υποψθφίων. 

Η αίτθςθ ςυμμετοχισ που κα υποβλθκεί με θλεκτρονικό ταχυδρομείο πρζπει απαραιτιτωσ να 
εμφανίηεται υπογεγραμμζνθ, με φυςικι υπογραφι. Ανυπόγραφεσ αιτιςεισ δεν γίνονται 
δεκτζσ.  

Κάκε υποψιφιοσ δικαιοφται να υποβάλει μία μόνο αίτθςθ και για κζςεισ μίασ μόνο κατθγορίασ 
προςωπικοφ (ΔΕ ι ΤΕ). Η ςϊρευςθ κζςεων διαφορετικϊν κατθγοριϊν προςωπικοφ ςε μία ι 
περιςςότερεσ αιτιςεισ ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ ςε κάκε περίπτωςθ ακφρωςθ όλων των 
αιτιςεων και αποκλειςμό του υποψθφίου από τθν περαιτζρω διαδικαςία. Κατ’ εξαίρεςθ, 
ςϊρευςθ κζςεων δφο κατθγοριϊν και ςυγκεκριμζνα κατθγοριϊν ΔΕ και ΤΕ επιτρζπεται μόνο 
όταν ςτθν ανακοίνωςθ προβλζπονται τόςο κζςεισ κατθγορίασ ΔΕ που μπορεί να καλυφκοφν 
επικουρικϊσ με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ όςο και κζςεισ κατθγορίασ ΤΕ  
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα  ςτον ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ). 
τθν  περίπτωςθ αυτι ο υποψιφιοσ τθσ ΤΕ κατθγορίασ κα χρθςιμοποιιςει μία μόνο αίτθςθ ςτθν 
οποία κα αναγράψει κατά ςειρά προτίμθςθσ το ςφνολο των κζςεων (κατθγοριϊν ΔΕ και ΤΕ) που 
επιδιϊκει. 

Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι δζκα (10) θμζρεσ (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά) 
και αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςε τοπικζσ 
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εφθμερίδεσ ι τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτο χϊρο των ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ του 
διμου Χερςονιςου και ςτο δικτυακό τόπο αυτοφ, εφόςον θ ανάρτθςθ είναι τυχόν μεταγενζςτερθ 
τθσ δθμοςίευςθσ ςτισ εφθμερίδεσ. Η ανωτζρω προκεςμία λιγει με τθν παρζλευςθ ολόκλθρθσ τθσ 
τελευταίασ θμζρασ και  εάν αυτι είναι, κατά νόμο, εξαιρετζα (δθμόςια αργία) ι μθ εργάςιμθ,  
τότε θ λιξθ τθσ προκεςμίασ μετατίκεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. υγκεκριμζνα θ 
προκεςμία υποβολισ  των αιτιςεων αρχίηει ςτισ 14.07.2020 (θμζρα Σρίτθ) και λιγει ςτισ 
23.07.2020 (θμζρα Πζμπτθ). 

Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν τα ζντυπα των αιτιςεων: α)  ςτο δικτυακό τόπο του 
ΑΕΠ (www.asep.gr) και ςυγκεκριμζνα ακολουκϊντασ από τθν κεντρικι ςελίδα τθ διαδρομι: 

Πολίτεσ  Ζντυπα – Διαδικαςίεσ Διαγωνιςμϊν Φορζων  Ορ. Χρόνου ΟΧ β) ςτα κατά 
τόπουσ Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (ΚΕΠ) αλλά και ςτθν θλεκτρονικι τουσ διεφκυνςθ 

(www.kep.gov.gr), απ' όπου μζςω τθσ διαδρομισ: φνδεςμοι  Ανεξάρτθτεσ και άλλεσ αρχζσ  
ΑΕΠ κα οδθγθκοφν ςτθν κεντρικι ςελίδα του δικτυακοφ τόπου του ΑΕΠ και από εκεί κα ζχουν 

πρόςβαςθ ςτα ζντυπα μζςω τθσ διαδρομισ: Πολίτεσ  Ζντυπα – Διαδικαςίεσ  Διαγωνιςμϊν 

Φορζων  Ορ. Χρόνου ΟΧ. 
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