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Έρνληαο ππόςε:

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007 (ΦΔΚ 143/2007 η. Α΄ ),
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994 (ΦΔΚ 28/3.3.1994
η. Α΄),
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν.2738/99 (ΦΔΚ
180/09.09.1999 η.Α΄),
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξαγξ. 2ηε ηνπ Ν.3812/2009 (ΦΔΚ 234/28.12.09 η.
Α΄),
ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν.3146/2003 (ΦΔΚ 125/23.5.03 η. Α΄),
ην ππ’ αξηζ.31575/13.09.1999 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.
ηελ ππ’ αξηζ.47/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία
δηαπηζηώλεηαη θαη αηηηνινγείηαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο πξόζιεςεο, νη
απαηηνύκελνη θιάδνη θαη εηδηθόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ πξόθεηηαη λα
πξνζιεθζεί κε δηάξθεηα ζύκβαζεο δύν (2) κελώλ
ηελ ππ’ αξηζ.1636/15.02.2011 εγθξηηηθή απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο- Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο –
Γ/λζε Γηνίθεζεο Ν. Υαιθηδηθήο
ηελ αλαγθαηόηεηα πξόζιεςεο ηνπ ελ ιόγσ πξνζσπηθνύ απνθιεηζηηθά γηα ηελ
θάιπςε αλαγθώλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Αλζεκνύληα, Εεξβνρσξίσλ θαη
Οξκύιηαο
ΓΝΩΣΟΠΟΗΟΤΜΔ
Σελ πξόζιεςε: 1) πέληε (5) νδεγώλ απηνθηλήησλ (εθ ησλ νπνίσλ ηξεηο (3)
νδεγνύο απνξξηκκαηνθόξσλ - θνξηεγώλ απηνθηλήησλ θαη δύν (2) νδεγνύο
ιεσθνξείσλ) θαη 2) δέθα νθηώ (18) εξγαηώλ θαζαξηόηεηαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν
(2) κελώλ, από 15/03/2011 έσο θαη 14/05/2011.
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη
λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 60ν .

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ (γξαθείν 8), από ηελ 4ε
Μαξηίνπ 2011 κέρξη θαη ηελ 14ε Μαξηίνπ 2011:
1.Κπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο
ηαπηόηεηαο.
2.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν
16 ηνπ Ν.3584/2007 (ΦΔΚ 143 Α΄/28.06.2007) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα θαηάζηαζεο
Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ» θαη όηη θαηά ην πξνεγνύκελν δσδεθάκελν
(13/05/2010 – 14/05/2011) δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ζε ππεξεζία ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1
ηνπ Ν.2190/1994.
3.Βεβαίσζε από ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. γηα ην ρξόλν ηεο αλεξγίαο ηνπο.
3.Οη ππνςήθηνη νδεγνί απνξξηκκαηνθόξσλ-θνξηεγώλ απηνθηλήησλ , πιένλ
ησλ αλσηέξσ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ θπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηζρύνπζαο
επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο θαη δίπισκα Η.Δ.Κ. εηδηθνηήησλ (α)
ηερληθνύ απηνθηλήηνπ νρεκάησλ ή (β) εθπαηδεπηή ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ
ή
Πηπρίν Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ (Σ.Δ.Δ.)
εηδηθόηεηαο Μεραλώλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ
ή
Απνιπηήξην ηίηιν :
Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ απηνθηλήησλ
ή
 Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο
Μεραλώλ Απηνθηλήηνπ
ή
 ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε
απηνθηλήηνπ
ή
ςναθούρ ειδικόηηηαρ,
δειαδή:Σερληθνύ Ζιεθηξνιόγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή ηερληθνύ Μεραλνηξνληθήο Η.Δ.Κ.
-Ζιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
-Ζιεθηξνκεραληθώλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ Απηνθηλήηνπ ΣΔΔ ή
-Ζιεθηξηθνύ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ΣΔ: δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
-Ζιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήησλ ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ.1346/1983 (ΦΔΚ 46 Α’)
ή
-άιιν ηζόηηκν ηίηιν ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
Δπικοςπικά πποζόνηα
Α. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ηεο ζέζεο από ππνςεθίνπο κε ηα
πξνζόληα ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε κε πξνζόλ νπνηνδήπνηε
απνιπηήξην ηίηιν ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ή ιζόηιμο ηίηλο ηηρ
αλλοδαπήρ, ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια Γ΄ καηηγοπίαρ και ανηίζηοιση εμπειπία έξι
(6) μηνών ηοςλάσιζηον, (κεηά ηελ απόθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο)
Β. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ηεο ζέζεο από ππνςεθίνπο κε ηα
πξνζόληα ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε κε πξνζόλ Απολςηήπιο
ηίηλο Τποσπεωηικήρ Δκπαίδεςζηρ (δει. απνιπηήξην 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο
πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν
απνιπηήξην ηίηιν θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή Απνιπηήξην Σίηιν
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
Ν.2817/2000 ή ηζόηηκν ηίηιν ηεο αιινδαπήο, ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ’
καηηγοπίαρ και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον ενόρ (1) έηοςρ (κεηά ηελ απόθηεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο)

Γ. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ηεο ζέζεο από ππνςεθίνπο κε ηελ
αλσηέξσ εκπεηξία επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηεο κε ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον έξι (6)
μηνών (κεηά ηελ απόθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο).
4. Οη ππνςήθηνη νδεγνί ιεσθνξείσλ, πιένλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ,

πνπ αλαθέξνληαη γηα ηνπο νδεγνύο απνξξηκκαηνθόξσλ-θνξηεγώλ απηνθηλήησλ,
πξέπεη λα ππνβάιινπλ θπξσκέλν θση/θν ηζρύνπζαο επαγγελμαηικήρ άδειαρ οδήγηζηρ
Γ΄ καηηγοπίαρ.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 2371350711 & 2371350720.
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ

