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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
Ο ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ
Έσονηαρ ςπότη:
1.

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/07, όπσο ηζρύεη.

2.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 Ν.4325/15 θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4350/2015, όπσο ηζρύνπλ.

3.

Σελ ππ΄αξηζκ. 89/2020 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Νέζηνπ.

4.

Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ΦΔΚ 1708/11-7-2013 ηεύρνο Β΄.

5.

Σελ αξηζκ.7210/13-7-2020 βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ γηα ηελ ύπαξμε
ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ.
Ανακοινώνει

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά είθνζη (20)
αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ,
πνπ εδξεύεη ζηελ Υξπζνύπνιε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη
δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά
θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑ Α:ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ανά κυδικό θέζηρ)
Τπηπεζία
Έδπα ςπηπεζίαρ
Διδικόηηηα
Γιάπκεια
ζύμβαζηρ

Απιθμόρ
αηόμυν

ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ

ΥΡΤΟΤΠΟΛΗ ΓΔ ΟΓΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ
(Γ' (C) θαηεγνξίαο κε θάξηα
ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ)

4 ΜΗΝΔ

3

ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ

ΥΡΤΟΤΠΟΛΗ ΓΔ Υεηξηζηώλ Μεραλεκάησλ
Έξγνπ (Φνξησηή – Δθζθαθέα)
ΥΡΤΟΤΠΟΛΗ ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

4 ΜΗΝΔ

2

4 ΜΗΝΔ

15

ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ

ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ)
Διδικόηηηα

Σίηλορ ζποςδών και
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:

ΓΔ Οδηγών
Αςηοκινήηυν Γ (C) α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο IKK. εηδηθνηήησλ: Σερληθνύ Απηνθηλήησλ
καηηγοπίαρ με κάπηα Ορεκάησλ ή Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή
τηθιακού
Τπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζπθιεηώλ ή ΙΙηπρίν Α' ή Β' θύθινπ
ηασογπάθος

ζπνπδώλ ΣΔΔ εηδηθόηεηαο Μεραλώλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο
ηίηινο Δληαίνπ 1 Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Απηνθηλήησλ ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ εηδηθόηεηαο Σερληθνύ Ορεκάησλ ή
εηδηθόηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ή εηδηθόηεηαο
Μεραληθώλ θαη Ηιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Σνκέα Ορεκάησλ
ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο
Μεραλώλ Απηνθηλήηνπ ή ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983
εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή ζςναθούρ ειδικόηηηαρ, δειαδή: Πηπρίν
ε δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο, Ηιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
Ηιεθηξνκεραληθώλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ Απηνθηλήηνπ ή Σερλίηεο
Ηιεθηξνιόγνο Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Ηιεθηξηθνύ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ή
Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή Σερληηώλ Ηιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ
Απηνθηλήησλ ή Σερληηώλ Μεραλώλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνιόγνπ
Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνύ Μεραλνηξνληθήο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή
δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή ρνιήο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ
ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο
κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
β) Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ' (C) καηηγοπίαρ.
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
δ) Κάπηα Φηθιακού Σασογπάθος Οδηγού, η οποία να είναι ζε ιζσύ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Λ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ
ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο.
β) Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ' (C) καηηγοπίαρ.
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
δ) Κάπηα Φηθιακοί) Σασογπάθος Οδηγού, η οποία να είναι ζε ιζσύ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) α) Απνιπηήξηνο
ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο
πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο 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 ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία

ΑΔΑ: 6161ΩΚΣ-Ν3Α
ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο
απηνθηλήηνπ.
β) Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ' (C) καηηγοπίαρ.
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
δ) Κάπηα Φηθιακού Σασογπάθος Οδηγού, η οποία να είναι ζε ιζσύ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) α) Απνιπηήξηνο
ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο
πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο 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 ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία
ηοςλάσιζηον έξι (6) μηνών, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο
απηνθηλήηνπ.
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' (C) θαηεγνξίαο, γ) Πηζηνπνηεηηθό
Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ)
6) Κάπηα Φηθιακού Σασογπάθος Οδηγού, η οποία είναι ζε ιζσύ
ΠΡΟΟΥΗ: Για ηην άδεια οδήγηζηρ Γ' (C) καηηγοπίαρ απαιηείηαι ςποσπευηικά η
πποζκόμιζη ηος Πιζηοποιηηικού Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ
(ζύμθυνα με ηην απαιηούμενη καηά ηα ανυηέπυ άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος)
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο
(ΠΔΙ) απαηηείηαη:
είηε ε θαηνρή Γεληίος Δπιμόπθυζηρ Οδηγού, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρύ θαη ην νπνίν
εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ πεξηνρή
ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
είηε ε θαηαρώξεζε επί ηνπ εληύπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ κοινοηικού απιθμού «95»
δίπια ζε κία ή πεξηζζόηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηώλ ή ππνθαηεγνξηώλ πνπ θαηέρεη ν
ππνςήθηνο θαη απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε.
ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο ή
πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηώλ ή ππνθαηεγνξηώλ θαηνρήο ηνπ δεηνύκελνπ από ηελ
αλαθνίλσζε Πηζηνπνηεηηθνύ
Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) θαη εθόζνλ πξνθύπηνπλ ιόγνη θαζπζηέξεζεο ηεο
δηαδηθαζίαο επαλέθδνζεο ηεο, γίλεηαη δεθηή θαη ε ΒΔΒΑΙΧΗ ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο
ηεο Γηεύζπλζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη:
•

Σν νλνκαηεπώλπκν θαη ην όλνκα παηξόο ηνπ αηηνύληνο ηε βεβαίσζε

•

Ο αξηζκόο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηελ νπνία θαηέρεη θαζώο θαη ε λέα ηζρύο ηεο
(έλαξμε, ιήμε)

•

II θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΙ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη απαηηείηαη από
ηελ αλαθνίλσζε, θαζώο θαη ε ηζρύο ηνπ (έλαξμε - ιήμε) θαη λα επηβεβαηώλεηαη
όηη ε άδεηα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία επαλέθδνζήο ηεο, ιόγσ ελζσκάησζεο
θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο ΠΔΙ.

Αςηονόηηο είναι όηι οι ςποτήθιοι ππέπει να πποζκομίζοςν οπυζδήποηε ηην
απαιηούμενη από ηην ανακοίνυζη άδεια οδήγηζηρ.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο
νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο δελ έσει πποσυπήζει ζηη ζςγκπόηηζη επιηποπήρ για
ηιρ εξεηάζειρ ηος ανυηέπυ πιζηοποιηηικού (ΓΙΔΙ), ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
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δεθηόο γηα ηε ζέζε ηνπ ΟΓΗΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, ππέπει να
πποζκομίζει
απαξαηηήησο ζσεηικό έγγπαθο ηηρ ςπηπεζίαρ αςηήρ, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε
αδπλακία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ εμ’ αθνξκήο ηεο κε ζπγθξόηεζεο ηεο ελ
ιόγσ επηηξνπήο.
Γηα ηιρ άδειερ οδήγηζηρ αςηοκινήηυν, 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 Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ.

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηελ βεβαίσζε
απηή. ιόγσ θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο. αξθεί:
ε πξνζθόκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν
ιόγνο αδπλακίαο θαζώο θαη
■ ε πξνζθόκηζε Τπεύζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/ 1986ηνπ ππνςεθίνπ
ζηελ νπνία λα δειώλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο
επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη από ηελ πξνθήξπμε.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο
αιινδαπήο, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη να πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο
ππεξεζίαο «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο
επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».
ΓΔ ΥΔΙΡΙΣΧΝ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ
ΔΡΓΟΤ
(ΦΟΡΣΧΣΗΔΚΚΑΦΔΑ)

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α)Ιζσύοςζα άδεηα κεραλνδεγνύ – ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ
ομάδαρ Β΄και ηοςλάσιζηον ηάξηρ Γ΄ (Π.Γ. 31/1990) ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ
(Μ.Δ.) ομάδαρ Β ή Α ειδικόηηηαρ 1ηρ ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.3 ηεο θαηάηαμεο
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόθαζεο, όπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηηο ππ΄αξηζ.νηθ.71993/301/Φ113/3-7-2015 θαη
νηθ.84123/305/Φ113/8-8-2016 απνθάζεηο(*).
β)Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ
Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ή ζρνιώλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άιινο
ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο
ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ςπό ηην
πποϋπόθεζη όηι ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο
άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.
γ)Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή (Τπνπξγηθή Απόθαζε
3486/1979).
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)

α)Ιζσύοςζα άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ
ομάδαρ Β΄και ηοςλάσιζηον ηάξηρ Γ΄(Π.Γ. 31/1990) ή άδεηα ρεηξηζηή
κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) ομάδαρ Β΄ή Α ειδικόηηηαρ 1ηρ ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα
ηα
Μ.Δ.
1.3
ηεο
θαηάηαμεο
ηνπ
άξζξνπ
2
ηεο
ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόθαζεο, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε
θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηηο ππ΄αξηζ.νηθ.71993/301/Φ113/3-7-2015 θαη
νηθ.84123/305/Φ113/8-8-2016 απνθάζεηο(*).
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β)Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο
ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηίηιν ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηίηιν
ζρνιήο ηεο αιινδαπήο.Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο
θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο, ςπό ηην πποϋπόθεζη όηη ν ππνςήθηνο
ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη νη
άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε
απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.
γ)Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή (Τπνπξγηθή
Απόθαζε 3486/1979).
ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α)Ιζσύοςζα άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ ομάδαρ
Β΄και ηοςλάσιζηον ηάξηρ Γ΄ (Π.Γ.31/1990) ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.)
ομάδαρ Β ή Α ειδικόηηηαρ 1ηρ ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.3 ηεο θαηάηαμεο ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόθαζεο, όπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηηο ππ΄αξηζ.νηθ.71993/301/Φ113/3-7-2015 θαη
νηθ.84123/305/Φ113/8-8-2016 απνθάζεηο(*).
β)Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή
ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη
αληίζηνηρε εκπεηξία ηοςλάσιζηον έξι (6) μηνών, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο(*).
γ)Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή(Τπνπξγηθή Απόθαζε
3486/1979).
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α)Ιζσύοςζα άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ ομάδαρ
Β΄και ηοςλάσιζηον ηάξηρ Γ΄(Π.Γ. 31/1990) ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.)
ομάδαρ Β ή Α ειδικόηηηαρ 1ηρ ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.3 ηεο θαηάηαμεο ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόθαζεο, όπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηηο ππ΄αξηζ.νηθ.71993/301/Φ113/3-7-2015 θαη
νηθ.84123/305/Φ113/8-8-2016 απνθάζεηο(*).
β)Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή
ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη
αληίζηνηρε εκπεηξία ηοςλάσιζηον έξι (6) μηνών, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο(*).
γ)Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή(Τπνπξγηθή Απόθαζεο
3486/1979).
(*)ΔΠΙΗΜΑΝΗ:
Τποτήθιοι πος καηείσαν άδεια ηην οποία ανηικαηέζηηζαν βάζει ηος π.δ.113/2012,
εθόζον ζηη νέα αςηή άδεια δεν αναγπάθεηαι η απσική άδεια και η ημεποσπονολογία
κηήζηρ αςηήρ, οθείλοςν να πποζκομίζοςν ζσεηική βεβαίυζη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ
από ηην οποία να πποκύπηοςν ηα ανυηέπυ ζηοισεία.
Η εν λόγυ βεβαίυζη απαιηείηαι, πποκειμένος να πποζμεηπηθεί ηο βαθμολογούμενο
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κπιηήπιο ηηρ εμπειπίαρ.
ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο
αλλοδαπήρ, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο
ππεξεζίαο «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο
επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».
ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ
ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ

Γεν απαιηούνηαι ειδικά ηςπικά πποζόνηα (άπθπο 5 παπ. 2 Ν. 2527/1997).

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έυρ 65 εηώλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1.-Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.
2.-Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ηνπο. ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο
επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ.
3.-Δπαγγεικαηηθέο άδεηεο θαηά πεξίπησζε.
4.-Βεβαίσζε απνγξαθήο αζθαιηζκέλνπ.
5.-Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα.
6.-Τπεύζπλε δήισζε όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο
ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ Ν.3584/07.
7.-Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειώλνπλ αλ ην ακέζσο πξνεγνύκελν δσδεθάκελν πνπ
ζπκπιεξώλεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ έρνπλ απαζρνιεζεί ζε
δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ Ν.2190/94 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηαθνύ
ππαιιήινπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ.
8.-Άδεηα δηακνλήο γηα ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα.
Τποβολή αιηήζευν ζςμμεηοσήρ
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ ζην γξαθείν
πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ (Πξεκεηήο 64200 Υξπζνύπνιε)
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη ηελ 14ε Ινπιίνπ 2020 θαη ιήγεη ηελ 23ε Ινπιίνπ 2020.

Ο Γήμαπσορ Νέζηος
ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ ΑΒΒΑ

