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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΕΚΑΣΡΙΩΝ (13) ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ
ΧΡΟΝΟΤ ΣΕΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ
ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΤ ΣΗ ΔΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ COVID-19.

Ο ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», περί αρμοδιοτιτων Δθμάρχου,
όπωσ ιςχφουν.
2. Σθν υπϋ αρικ. 23/18659/17-03-2020 εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν, περί
ενίςχυςθσ δθμοτικϊν δομϊν κοινωνικισ πολιτικισ και αλλθλεγγφθσ - Απαςχόλθςθσ
προςωπικοφ ΟΣΑ και νομικϊν προςϊπων αυτϊν κατά τθ διάρκεια λιψθσ μζτρων αποφυγισ
και περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ – COVID19.
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 24 παρ. 2 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου
«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ
ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςι του» (ΦΕΚ 64/τεφχ. Α/14.03.2020) περί δυνατότθτασ
ςφναψθσ ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, δυνάμει τθσ παρ.1 του άρκρου 206 του
Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων (Ν.3584/2007) και τθσ περ. ιεϋ
τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν.3812/2009, οι οποίεσ μπορεί να ζχουν διάρκεια ζωσ
τζςςερισ (4) μινεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του
κορωνοϊοφ COVID-19.
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 37 παρ.1 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου
«Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του
κορωνοϊοφ COVID19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ
διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (ΦΕΚ 68/τεφχ.
Α/20.03.2020) όπου προβλζπεται ότι οι ςυμβάςεισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2,
άρκρ. 24 τθσ 14θ /3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τεφχ. Α/14.03.2020) δεν υπόκεινται ςτουσ
χρονικοφσ περιοριςμοφσ των δϊδεκα (12) μθνϊν όπωσ προβλζπονται ςτθν παρ. 1 του
άρκρου 206 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων (Ν.3584/2007)
και τθσ περ. ιεϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν.3812/2009, κακϊσ και ςτον χρονικό
περιοριςμό των τριϊν (3) μθνϊν που προβλζπεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 5 του π.δ.
164/2004 (ΦΕΚ134/τεφχ.Α/19.7.2004).
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5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τεφχ.Α/28.6.2007) περί
πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου για
τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν όπωσ ιςχφουν.
Ειδικότερα, ςτθν παρ.3 προβλζπεται ότι θ εν λόγω περίπτωςθ δεν υπάγεται ςτθ διαδικαςία
ζγκριςθσ τθσ ΠΤ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Αϋ).
6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τεφχ.Α/
28.12.2009 όπου προβλζπεται ότι το προςωπικό που προςλαμβάνεται για τθν
αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν εξαιρείται από τισ
διαδικαςίεσ του ΑΕΠ.
7. Σθν υπ’ αρικ. 315/2020 (ΑΔΑ: 89ΟΩΗΜ-4ΤΗ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του
Διμου Χερςονιςου περί πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ ΙΔΟΧ διάρκειασ ζωσ 4 μθνϊν
ςτο πλαίςιο λιψθσ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ.
Ανακοινϊνει
Σην πρόςληψη, με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςυνολικά
δεκατριϊν (13) ατόμων, για την αντιμετϊπιςη κατεπειγουςϊν εποχικϊν ή πρόςκαιρων
αναγκϊν και ςυγκεκριμζνα του εξισ κατά αρικμό ατόμων, ειδικότθτα, με τα αντίςτοιχα
ειδικά τυπικά προςόντα και χρονικι περίοδο (Σζςςερισ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ) και ςυγκεκριμζνα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ
διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, ωσ εξισ:

ΠΙΝΑΚΑ Α
ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ
101

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 5
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ

102

ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

4

103

ΔΕ24
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ

1

104

ΔΕ28
ΧΕΙΡΙΣΩΝ 1
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ
ΕΡΓΟΤ
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ
ΟΧΗΜΑΣΟ)
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
2

105

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ
ΣΕΕΡΙ (4) ΜΗΝΕ
ΣΗΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΜΒΑΗ
ΣΕΕΡΙ (4) ΜΗΝΕ
ΣΗΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΜΒΑΗ
ΣΕΕΡΙ (4) ΜΗΝΕ
ΣΗΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΜΒΑΗ

ΑΠΟ
ΣΗ
ΑΠΟ
ΣΗ
ΑΠΟ
ΣΗ

ΣΕΕΡΙ (4) ΜΗΝΕ ΑΠΟ
ΣΗΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΗ
ΤΜΒΑΗ

ΣΕΕΡΙ (4) ΜΗΝΕ ΑΠΟ
ΣΗΝ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΗ
ΤΜΒΑΗ
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ)
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ

Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν
πρόςθετα) προςόντα
Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα (άρκρο 5 παρ. 2 του
Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τεφχ.Α/08.10.1997)

ΚΩΔ. ΘΕΗ 101

ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ
ΚΩΔ. ΘΕΗ 102

ΔΕ24 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ
ΚΩΔ. ΘΕΗ 103

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
α) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ
δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τθσ αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ
ειδικότθτασ
β) Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ
κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν
διαδικτφου.
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εγκαταςτάτθ ι
υντθρθτι Ηλεκτρολόγου Αϋ ειδικότθτασ οποιαςδιποτε
κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 1θσ ομάδασ Αϋ
ειδικότθτασ ι Εγκαταςτάτθ Ηλεκτρολόγου Φωτοβόλων
ωλινων και Επιγραφϊν Γϋ ειδικότθτασ του
π. δ. 108/2013,
όπωσ ιςχφει*.
β) Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ
Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β'
κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι χολισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ
ι Επαγγελματικισ χολισ ι Σεχνικϊν Επαγγελματικϊν χολϊν
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν μακθτείασ του ΟΑΕΔ
του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ
ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ.
Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ ΙΕΚ ι
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ
τίτλοσ ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ
αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω
άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ χορθγικθκε βάςει του
ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό
και εμπειρίασ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον η θζςη δεν καλυφθεί από υποψηφίουσ με τα
ανωτζρω προςόντα)
α) Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εγκαταςτάτθ ι
υντθρθτι Ηλεκτρολόγου Αϋ ειδικότθτασ οποιαςδιποτε
κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 1θσ ομάδασ Αϋ
ειδικότθτασ ι Εγκαταςτάτθ Ηλεκτρολόγου Φωτοβόλων
ωλινων και Επιγραφϊν Γϋ ειδικότθτασ του
π. δ. 108/2013,
3
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όπωσ ιςχφει*.
β) Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ, απολυτιριοσ τίτλοσ
αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ.
Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ
κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ
αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω
άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ χορθγικθκε βάςει του
ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό
και εμπειρίασ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον η θζςη δεν καλυφθεί από υποψηφίουσ με τα
ανωτζρω προςόντα)
α) Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εγκαταςτάτθ ι
υντθρθτι Ηλεκτρολόγου Αϋ ειδικότθτασ οποιαςδιποτε
κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 1θσ ομάδασ Αϋ
ειδικότθτασ ι Εγκαταςτάτθ Ηλεκτρολόγου Φωτοβόλων
ωλινων και Επιγραφϊν Γϋ ειδικότθτασ του
π. δ. 108/2013,
όπωσ ιςχφει*.
β) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ
(δθλ. απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που
ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο Δθμοτικοφ
χολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ
Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ
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 ανωτζρω
άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ (*).
ΠΡΟΟΝΣΑ Γϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον η θζςη δεν καλυφθεί από υποψηφίουσ με τα
ανωτζρω προςόντα)
α) Ιςχφουςα άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εγκαταςτάτθ ι
υντθρθτι Ηλεκτρολόγου Αϋ ειδικότθτασ οποιαςδιποτε
κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 1θσ ομάδασ Αϋ
ειδικότθτασ ι Εγκαταςτάτθ Ηλεκτρολόγου Φωτοβόλων
ωλινων και Επιγραφϊν Γϋ ειδικότθτασ του
π. δ. 108/2013,
όπωσ ιςχφει*.
β) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ
(δθλ. απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που
ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο Δθμοτικοφ
χολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ
Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ
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) μηνϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ ανωτζρω
άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ (*).
4
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(*)ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Τποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία
αντικατζςτηςαν βάςει του Π.Δ. 113/2012, εφόςον ςτθ νζα
αυτι άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η
ημεροχρονολογία κτήςησ αυτήσ, οφείλουν να προςκομίςουν
ςχετικι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ από τθν οποία να
προκφπτουν τα ανωτζρω ςτοιχεία.
ΠΡΟΟΧΗ: Οι ανωτζρω άδειεσ πρζπει να είναι ςε ιςχφ,
ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ.

ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ
ΟΧΗΜΑΣΟ)
ΚΩΔ. ΘΕΗ 104

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Άδεια μθχανοδθγοφ-χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ
τεχνικϊν ζργων ομάδασ Γϋ τάξθσ Γϋ ή άδεια χειριςτι
μθχανθμάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ Α ειδικότθτασ 2 του π.δ
113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 τθσ κατάταξθσ του άρκρου 2 τθσ
απόφαςθσ με αρικμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5-3-2013
(ΦΕΚ519/6.3.2013/τ.Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε- ςυμπλθρϊκθκε
και ιςχφει (*),
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ ι C κατθγορίασ,
(Π.Δ. 51/2012, όπωσ ιςχφει),
γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ),
δ) Ο ομϊνυμοσ ή αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ
Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β'
κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι χολισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ
ι Επαγγελματικισ χολισ ι Σεχνικϊν Επαγγελματικϊν χολϊν
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν μακθτείασ του ΟΑΕΔ
του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ
ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ.
Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ ΙΕΚ ι
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ
τίτλοσ ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ
αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω
άδεια μθχανοδθγοφ- χειριςτι χορθγικθκε βάςει του
ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό
και εμπειρίασ(*).
ΠΡΟΟΝΣΑ Αϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον η θζςη δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα
ανωτζρω προςόντα)
α) Άδεια μθχανοδθγοφ – χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ
τεχνικϊν ζργων ομάδασ Γϋ τάξθσ Γϋ ή άδεια χειριςτι
μθχανθμάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ Α ειδικότθτασ 2 του π.δ
113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 τθσ κατάταξθσ του άρκρου 2 τθσ
απόφαςθσ με αρικμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5-3-2013
(ΦΕΚ519/6.3.2013/τ.Βϋ),
όπωσ
τροποποιικθκε
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει (*),
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ ι C κατθγορίασ,
(Π.Δ. 51/2012, όπωσ ιςχφει),
5
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γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ),
δ) Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ, απολυτιριοσ τίτλοσ
αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ. Γίνεται
επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ
κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ
αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω
άδεια μθχανοδθγοφ- χειριςτι χορθγικθκε βάςει του
ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό
και εμπειρίασ(*).
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον η θζςη δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα
ανωτζρω προςόντα)
α) Άδεια μθχανοδθγοφ-χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ
τεχνικϊν ζργων ομάδασ Γϋ τάξθσ Γϋ ςφμφωνα με το Π.Δ. 31/90 ι
άδεια χειριςτι μθχανθμάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ Α
ειδικότθτασ 2 του π.δ 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 τθσ κατάταξθσ
του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4
(Η)/5-3-2013 (ΦΕΚ519/6.3.2013/τ.Βϋ), όπωσ τροποποιικθκεςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει (*),
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ ι C κατθγορίασ,
(Π.Δ. 51/2012, όπωσ ιςχφει),
γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ),
δ) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ
(απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που
ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ
ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ
Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ
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 παραπάνω
άδειασ μθχανοδθγοφ-χειριςτι (*).
ΠΡΟΟΝΣΑ Γϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον η θζςη δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτζρω
προςόντα)
α) Άδεια μθχανοδθγοφ-χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ
τεχνικϊν ζργων ομάδασ Γϋ τάξθσ Γϋ ςφμφωνα με το Π.Δ. 31/90 ι
άδεια χειριςτι μθχανθμάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ Α
ειδικότθτασ 2 του π.δ 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 τθσ κατάταξθσ
του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4
(Η)/5-3-2013 (ΦΕΚ519/6.3.2013/τ.Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει (*),
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ ι C κατθγορίασ,
(Π.Δ. 51/2012, όπωσ ιςχφει),
γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ),
δ) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ
(απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που
ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ
6
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ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ
Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ
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 παραπάνω
άδειασ μθχανοδθγοφ-χειριςτι (*).
(*)ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Τποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία
αντικατζςτηςαν βάςει του Π.Δ. 113/2012, εφόςον ςτθ νζα
αυτι άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η
ημεροχρονολογία κτήςησ αυτήσ, οφείλουν να προςκομίςουν
ςχετικι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ από τθν οποία να
προκφπτουν τα ανωτζρω ςτοιχεία.
ΠΡΟΟΧΗ: Οι ανωτζρω άδειεσ πρζπει να είναι ςε ιςχφ,
ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ.
ΕΙΔΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτζσ και οι άδειεσ
μθχανοδθγϊν χειριςτϊν μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν
ζργων που χορθγικθκαν βάςει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ
6/12.01.1976/τ.Αϋ).
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (ςφμφωνα με την
απαιτοφμενη κατά τα ανωτζρω άδεια οδήγηςησ αυτοκινήτου)
Προκειμζνου για τθν απόδειξθ κατοχισ του Πιςτοποιθτικοφ
Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) απαιτείται: είτε θ κατοχι
Δελτίου Επιμόρφωςησ Οδηγοφ, 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 αριθμοφ
«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
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διαδικαςία επανζκδοςισ τθσ, λόγω ενςωμάτωςθσ κατθγορίασ
ι υποκατθγορίασ ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρζπει να προςκομίςουν
οπωςδήποτε την απαιτοφμενη από την ανακοίνωςη άδεια
οδήγηςησ.
Για τισ άδειεσ οδήγηςησ αυτοκινήτων, 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.

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
ΚΩΔ. ΘΕΗ 105

Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ που ζχει εκδοκεί από κράτοσ −
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 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). την περίπτωςη που
οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικήσ άδειασ οδήγηςησ
αλλοδαπήσ (εκτόσ κρατϊν-μελϊν τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ),
για να γίνουν δεκτοί πρζπει να προςκομίςουν αντιςτοιχία τησ
άδειασ οδήγηςησ αλλοδαπήσ με τισ επαγγελματικζσ άδειεσ
οδήγηςησ ημεδαπήσ.
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικισ και Περιφερειακισ
Ανάπτυξθσ ι Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Σεχνολογίασ ι
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν πουδϊν ι
Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν πουδϊν ι Διεκνϊν και
Ευρωπαϊκϊν πουδϊν ι Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων και
Ανάπτυξθσ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν ι Διοίκθςθσ Σεχνολογιϊν ι
Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ ι Διαχείριςθσ
Ανκρωπίνων Πόρων και Διοίκθςθσ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων
Αγροτικϊν Προϊόντων και Σροφίμων ι Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ
και Μάρκετινγκ ι Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και τρατθγικισ
Πωλιςεων (Marketing) ι Κοινωνιολογίασ, ι Κοινωνικισ
Διοίκθςθσ ι Κοινωνικισ Διοίκθςθσ και Πολιτικισ Επιςτιμθσ ι
Λογιςτικισ
και
Χρθματοοικονομικισ
ι
Λογιςτικισ
Χρθματοοικονομικισ και Ποςοτικισ Ανάλυςθσ ι Μάρκετινγκ
8
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και Διοίκθςθσ Λειτουργιϊν ι Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ ι
Μάρκετινγκ Αγροτικϊν Προϊόντων ι Νομικισ ι Οικονομικισ
Επιςτιμθσ ι Οικονομικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ι
Οικονομικϊν Επιςτθμϊν ι Οικονομικισ και Διοίκθςθσ
Σουριςμοφ ι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι
Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Ακλθτιςμοφ ι Περιφερειακισ και
Οικονομικισ Ανάπτυξθσ ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ ι Πολιτικισ
Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ και
Ιςτορίασ ι Πολιτικϊν Επιςτθμϊν ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ και
Διεκνϊν πουδϊν ι Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν χζςεων
ι Σεχνολογίασ και υςτθμάτων Παραγωγισ ι τατιςτικισ ι
τατιςτικισ και Αναλογιςτικισ Επιςτιμθσ ι τατιςτικισ και
Αναλογιςτικϊν - Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν ι
τατιςτικισ
και
Αςφαλιςτικισ
Επιςτιμθσ
ι
Χρθματοοικονομικισ
και
Σραπεηικισ
Διοικθτικισ
ι
Επικοινωνίασ Μζςων και Πολιτιςμοφ, Επικοινωνίασ και Μζςων
Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, Δθμοςιογραφίασ και Μζςων Μαηικισ
Ενθμζρωςθσ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι
δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ι
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
Β) Γνϊςη Χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ
κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν
διαδικτφου.

Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ζωσ και 65 ετϊν.
Οι υποψιφιοι όλων των ειδικοτιτων πρζπει να ζχουν τθν υγεία και τθν φυςικι
καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που
επιλζγουν.
Oι άδειεσ άςκηςησ επαγγζλματοσ ή άλλεσ επαγγελματικζσ άδειεσ ή βεβαιϊςεισ ή
πιςτοποιητικά πρζπει να είναι ςε ιςχφ τόςο κατά τον χρόνο υποβολήσ τησ αίτηςησ
ςυμμετοχήσ και τησ λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ αυτήσ, όςο και κατά τον χρόνο
πρόςληψησ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β), των
λοιπϊν ιδιοτιτων τουσ και τθσ εμπειρίασ τουσ οφείλουν να προςκομίςουν , τα κατωτζρω
δικαιολογθτικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ ι του
διαβατθρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων/τίτλων (τυπικά προςόντα) που απαιτεί κάκε
ειδικότθτα, όπωσ αναφαίνονται ςτον πίνακα.
3. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι
παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ
ςυμμετοχισ)
4. Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα
από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ και υπεφκυνθ διλωςθ
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του άρκρου 8 του Ν.1599/86 ςτθν οποία να δθλϊνεται ο χρόνοσ και θ
ειδικότθτα απαςχόλθςθσ.
5. Οι μιςκωτοί του Δθμόςιου τομζα μποροφν εναλλακτικά αντί τθσ βεβαίωςθσ του
αςφαλιςτικοφ φορζα να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του
δθμόςιου τομζα από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ.
6. Τπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι πλθροφν τα απαιτοφμενα
γενικά προςόντα, όπωσ προβλζπονται για τουσ υπαλλιλουσ του πρϊτου
μζρουσ του Ν. 3584/2007 και ότι διακζτουν τθν υγεία και τθ φυςικι
καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει για να εκτελζςουν τα κακικοντα των
κζςεων που επιλζγουν, όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα ανακοίνωςθ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτηςη αυτοπροςϊπωσ ςτα γραφεία του
Δήμου Χερςονήςου {Δ/νςη: Γοφρνεσ (εντόσ τησ πρϊην αμερικανικήσ βάςησ Γουρνϊν)},
τηλ.2813404614 είτε μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και ςυγκεκριμζνα ςτο e-mail:
dimos@hersonisos.gr.
Πληροφορίεσ δίδονται και από το γραφείο προςωπικοφ αρμόδια υπάλληλοσ :Καλλιρόη
Σαςιοφδη, κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ (τηλ.2813404614).
Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηςή τουσ και τα δικαιολογητικά από
27/08/2020 ζωσ και 02/09/2020 και από ϊρεσ από 7.00π.μ. ζωσ και 15.00μ.μ.
Κάκε υποψιφιοσ δικαιοφται να υποβάλει μία μόνο αίτηςη και για κζςεισ μίασ μόνο
κατηγορίασ προςωπικοφ (ΠΕ, ΔΕ ή ΤΕ ). Η ςϊρευςθ κζςεων διαφορετικϊν κατθγοριϊν
προςωπικοφ ςε μία ι περιςςότερεσ αιτιςεισ ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ ςε κάκε
περίπτωςθ ακφρωςη όλων των αιτιςεων και αποκλειςμό του/τθσ υποψθφίου από τθν
περαιτζρω διαδικαςία. Κατ’ εξαίρεςη, ςϊρευςη θζςεων δφο κατηγοριϊν 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
αίτηςη ςτθν οποία κα αναγράψει κατά ςειρά προτίμθςθσ το ςφνολο των κζςεων
(κατθγοριϊν ΔΕ και ΤΕ) που επιδιϊκει.
ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Ανάρτθςθ ολόκλθρθσ τθσ Ανακοίνωςθσ να γίνει ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ
Καταςτιματοσ ςτθν ζδρα του Διμου ςτισ Γοφρνεσ, ςυνταςςομζνου κατά το άρκρο 21 παρ. 9
του Ν. 2190/1994 (όπωσ ιςχφει).
Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν το ζντυπο τθσ αίτθςθσ ςτο γραφείο προςωπικοφ
του Διμου Χερςονιςου ι ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου ςτθ διεφκυνςθ www.hersonisos.gr
ΠΡΟΛΗΨΗ
Η υπθρεςία μετά από Απόφαςθ Δθμάρχου προςλαμβάνει το προςωπικό με ςφμβαςθ
Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου διάρκειασ τεςςάρων (4) μθνϊν, από τουσ
υποψθφίουσ που ζχουν υποβάλλει αίτθςθ μζςα ςτο χρονικό όριο που ορίηει θ παροφςα
Ανακοίνωςθ.
Προςλθφκζντεσ που αποχωροφν πριν από τθν λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ αντικακίςτανται με
άλλουσ υποψιφιουσ.
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ε κάκε περίπτωςθ οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται λόγω αντικατάςταςθσ
αποχωροφντων υποψθφίων ,απαςχολοφνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ χρονικό
διάςτθμα και μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ τθσ εγκεκριμζνθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ
οριςμζνου χρόνου.
Η παροφςα κα αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα Διαφγεια, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και ςτον
πίνακα ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ καταςτιματοσ ςτθν ζδρα του Διμου.

O ΔΗΜΑΡΧΟ
ΙΩΑΝΝΗ ΕΓΚΟ
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