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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 24/7/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αριθ.Πρωτ.:  7767

                                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Έχοντας υπόψη:

• Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/07, όπως ισχύει.
• Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν.4325/15 και του άρθρου 9 του Ν. 4350/2015, όπως ισχύουν.
• Την υπ΄αριθμ. 105/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Νέστου.
• Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ΦΕΚ 1708/11-7-2013 τεύχος Β΄.
• Την αριθμ.7640/22-7-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέστου για την ύπαρξη

των σχετικών πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Νέστου, που
εδρεύει  στην  Χρυσούπολη  και  συγκεκριμένα  του  εξής,  ανά  υπηρεσία,  έδρα,  ειδικότητα  και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 ΜΗΝΕΣ 1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
(Γ' (C) κατηγορίας με κάρτα 
ψηφιακού ταχογράφου)

4 ΜΗΝΕΣ 4

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4 ΜΗΝΕΣ 5

 

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

ΤΕ Πολιτικών
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:



Μηχανικών α)  Πτυχίο  ή  δίπλωμα  τμήματος  Πολιτικών  Δομικών  Έργων  ή  Πολιτικών
Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών ή Πολιτικών Έργων
Υποδομής ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικοί Υποδομών ή
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.  και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Τ.Ε. – Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών Τ.Ε.
ή  με  κατεύθυνση  Μηχανικοί  Υποδομών  ΤΕΙ  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα
Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ  ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα
πτυχίο  ή  δίπλωμα  ΤΕΙ  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ  της
ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΔΕ Οδηγών
Αυτοκινήτων Γ (C)

κατηγορίας με
κάρτα ψηφιακού

ταχογράφου

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)  Δίπλωμα  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  IKK.  ειδικοτήτων:  Τεχνικού
Αυτοκινήτων  Οχημάτων  ή  Εκπαιδευτή  Υποψηφίων  Οδηγών  Αυτοκινήτων  ή
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών ή ΙΙτυχίο Α' ή
Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου  1  Πολυκλαδικού  Λυκείου  τμήματος  Μηχανικών
Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού
Οχημάτων  ή  ειδικότητας  Μηχανικής  Αυτοκινήτων  του  Τομέα  Μηχανολογίας  ή
ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα
Οχημάτων  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
ειδικότητας  Μηχανών  Αυτοκινήτου  ή  Σχολής  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ  του  ν.
1346/1983  ειδικότητας  Μηχανοτεχνίτη  Αυτοκινήτου  ή  συναφούς  ειδικότητας,
δηλαδή: Πτυχίο η δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος,  Ηλεκτρολογικών Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή
Τεχνίτης  Ηλεκτρολόγος  Αυτοκινήτων  Οχημάτων  ή   Ηλεκτρικού  Συστήματος
Αυτοκινήτου  ή  Ηλεκτροτεχνίτη  Αυτοκινήτου  ή  Τεχνιτών  Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο
πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή
Τεχνικού  Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  Α'  ή  Β'  κύκλου  σπουδών  ή  Ενιαίου
Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Σχολής
Επαγγελματικής  Κατάρτισης  ή  Επαγγελματικής  Σχολής  ή  Τεχνικής
Επαγγελματικής  Σχολής  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  Σχολής  Μαθητείας  του
ΟΑΕΔ  του  Ν.  1346/1983  ή  Ν.  3475/2006  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Λ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α)  Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας.



γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακοί) Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί 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.Δ. 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 τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί 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.Δ. 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  επαγγελματικής  άδειας  οδήγησης
αυτοκινήτου.

β)  Ισχύουσα  επαγγελματική  άδεια  οδήγησης  Γ'  (C)  κατηγορίας,  γ)  Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

6) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία είναι σε ισχύ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η
προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) απαιτείται:

είτε  η κατοχή  Δελτίου 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 επανέκδοσης της, γίνεται δεκτή και η  ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας
της Διεύθυνσης 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)

• II 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.

Αυτονόητο  είναι  ότι  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  προσκομίσουν  οπωσδήποτε  την
απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

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 (ΓΙΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει
δεκτός  για  τη  θέση  του  ΟΔΗΓΟΥ  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  την  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 Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/ 1986του υποψηφίου
στην  οποία  να  δηλώνει  την  ακριβή  ημερομηνία  αρχικής  κτήσης  της  κατηγορίας
επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

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».

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1.-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.-Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής 
επίσημη μετάφραση αυτού.
3.-Επαγγελματικές άδειες κατά περίπτωση.
4.-Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου.
5.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
6.-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους 
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.
7.-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται
κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή 



νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για 
κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
8.-Άδεια διαμονής για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο 
προσωπικού του Δήμου Νέστου (Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 27η  Ιουλίου 2020 και λήγει την 5η   Αυγούστου 2020.

Ο Δήμαρχος Νέστου

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ


