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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Πξόζιεςε ζπλνιηθά είθνζη (20) αηόκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα δύν (2) Οδεγώλ Απηνθηλήησλ Γ΄ θαηεγνξίαο ΓΔ (κε
θάξηα ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ), ελόο (1) Οδεγνύ Γεσξγηθνύ Διθπζηήξα (Σξαθηέξ) ΓΔ, ηξηώλ (3) ηερληηώλ
θεπνπξώλ (ΓΔ), δύν (2) Τδξαπιηθώλ Απνρέηεπζεο ΓΔ θαη δώδεθα (12) εξγαηώλ θήπσλ (ΤΔ) κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηξηώλ (3) κελώλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ
Ππξαζθάιεηαο- Ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ καο.

Ο Γήμαρτος Κεραηζινίοσ Γραπεηζώνας
Έτονηας σπόυη :

1.

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κώδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη
Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ» (ΦΔΚ 143/Α/28-06-2007) πεξί πξνζσπηθνύ γηα θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή
πξόζθαηξεο αλάγθεο ΟΣΑ, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.4325/2015.

2.

Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηε ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ 28/Α/1994), ζύκθσλα
κε ηηο νπνίεο ην πξνζσπηθό ηεο παξαγξάθνπ απηήο εμαηξείηαη από ηελ δηαδηθαζία ησλ θεθαιαίσλ Α, Β θαη
Γ ηνπ ηδίνπ Νόκνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο ηνπ πάζεο θύζεσο πξνζσπηθνύ ζην
Γεκόζην Σνκέα.

3.

Σελ Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξηζκ. πξση. 10427/05-04-2018 (ΑΓΑ: 6ΕΜ9465ΥΘ7-8ΡΕ).

4.

Σελ ππ’ αξ. 128/2018 Απόθαζε Γ. ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ- Γξαπεηζώλαο, ζρεηηθά κε ηελ πξόζιεςε
πξνζσπηθνύ είθνζη (20) αηόκσλ δηάξθεηαο ηξηώλ (3) κελώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ
Ππξαζθάιεηαο – Ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ.

5.

Σελ κε αξ. πξση. 16923/03-05-2018 Βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο,
πεξί έγγξαθήο ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ απνδνρώλ
θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ ππό πξόζιεςε πξνζσπηθνύ.

6.

Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 38321/13904/18-5-2018 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο - Γεληθή
Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο - Γ/λζε Γηνίθεζεο, πεξί ηνπ λνκίκσο ειήθζε ηεο ππ’ αξηζκ. 182/2018
Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.

7.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν 3852/2010 πεξί αξκνδηνηήησλ ηνπ Γεκάξρνπ.
Ανακοινώνει

Σελ πξόζιεςε ζπλνιηθά είθνζη (20) αηόκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα δύν (2) Οδεγώλ Απηνθηλήησλ Γ΄ θαηεγνξίαο ΓΔ (κε
θάξηα ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ), ελόο (1) Οδεγνύ Γεσξγηθνύ Διθπζηήξα (Σξαθηέξ) ΓΔ, ηξηώλ (3) ηερληηώλ
θεπνπξώλ (ΓΔ), δύν (2) Τδξαπιηθώλ Απνρέηεπζεο ΓΔ θαη δώδεθα (12) εξγαηώλ θήπσλ (ΤΔ) κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηξηώλ (3) κελώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ
Ππξαζθάιεηαο – Ππξνπξνζηαζίαο.

Α) ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ
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ΟΓΗΓΧΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΧΝ Γ΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΔ (ΜΔ ΚΑΡΣΑ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ):
ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο
ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο
Απνιπηήξηνο ηίηινο

ή
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (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.
β) Ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ (C) θαηεγνξίαο.
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ).
δ) Κάξηα ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ.
ΠΡΟΟΥΖ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ’ (C) θαηεγνξίαο απαηηείηαη ππνρξεσηηθά ε πξνζθόκηζε ηνπ
Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ).
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ (ζύκθσλα κε ηελ απαηηνύκελε θαηά ηα αλσηέξσ άδεηα νδήγεζεο
απηνθηλήηνπ)
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) απαηηείηαη:
είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο Οδεγνύ, 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 θνηλνηηθνύ αξηζκνύ «95» δίπια ζε κία ή πεξηζζόηεξεο εθ
ησλ θαηεγνξηώλ ή ππνθαηεγνξηώλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε.
ΠΡΟΟΥΖ: ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηώλ ή
ππνθαηεγνξηώλ θαηνρήο ηνπ δεηνύκελνπ από ηελ αλαθνίλσζε Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) θαη
εθόζνλ πξνθύπηνπλ ιόγνη θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλέθδνζήο ηεο, γίλεηαη δεθηή θαη ε ΒΔΒΑΗΧΖ 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)
Ζ θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΗ 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 ΠΔΗ.
Απηνλόεην είλαη όηη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νπσζδήπνηε ηελ απαηηνύκελε από ηελ αλαθνίλσζε άδεηα
νδήγεζεο.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ (ΠΔΗ), ν ππνςήθηνο
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηόο γηα ηε ζέζε ηνπ ΟΓΖΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη
απαξαηηήησο ζρεηηθό έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο απηήο, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ
πηζηνπνηεηηθνύ εμ’ αθνξκήο ηεο κε ζπγθξόηεζεο ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο.
Γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, 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 ηε βεβαίσζε απηή, ιόγσ θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ
αξρείσλ ηεο, αξθεί :
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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.1599/1986 ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα δειώλεη ηελ
αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη από ηελ
αλαθνίλσζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο, 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».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ΟΓΗΓΟΤ ΓΔΧΡΓΙΚΟΤ ΔΛΚΤΣΗΡΑ (ΣΡΑΚΣΔΡ) ΓΔ:
ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Άδεηα νδεγνύ γεσξγηθνύ κεραλήκαηνο ( δηαμνληθνύ ειθπζηήξα ηξαθηέξ).
β) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο
εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο
ή
νπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο
ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο
ή
απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------ΣΔΥΝΙΣΔ ΚΗΠΟΤΡΟΙ:
ΠΡΟΟΝΣΑ:
Πξνηάζζνληαη ζε θάζε πεξίπησζε όζνη θαηέρνπλ αληίζηνηρν ηίηιν Μέζεο εθπαίδεπζεο θαη ζε πεξίπησζε κε εύξεζεο
ππνςεθίσλ κε ηνλ απαηηνύκελν ηίηιν γίλνληαη δεθηνί νη ππνςήθηνη κε ζρεηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ή νπνηνδήπνηε
άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ απνδεηθλύεη ηε γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ (βεβαηώζεηο εξγνδνηώλ, έλζεκα ΗΚΑ ή άιισλ
αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνύ ραξαθηήξα). Δάλ δελ βξεζνύλ Σερλίηεο Κεπνπξνί κε
ηα παξαπάλσ πξνζόληα, ζηε ζέζε ηνπο ζα πξνζιεθζνύλ Δξγάηεο Κήπσλ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΔ:
ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1εο ή άδεηα Αξρηηερλίηε
πδξαπιηθνύ ηνπ π.δ. 112/2012(*),
β) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΗΔΚ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή
Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιώλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ
κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΗΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο
ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο
αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε
απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1εο ή άδεηα Αξρηηερλίηε

πδξαπιηθνύ ηνπ π.δ. 112/2012(*),
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β) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή
ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο
θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε
ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ
είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1εο ή άδεηα Αξρηηερλίηε
πδξαπιηθνύ ηνπ π.δ. 112/2012(*),
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (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 θαη
αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο (*).
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1εο ή άδεηα Αξρηηερλίηε
πδξαπιηθνύ ηνπ π.δ. 112/2012(*),
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (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 θαη
αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο (*).
(*)ΔΠΗΖΜΑΝΖ:
Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ 112/2012, εθόζνλ ζηε λέα απηή άδεηα δελ
αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα θαη ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο
αξκόδηαο ππεξεζίαο από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.
Ζ ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο.
ΠΡΟΟΥΖ: ε θάζε πεξίπησζε νη αλσηέξσ άδεηεο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ΔΡΓΑΣΔ ΚΗΠΧΝ:
Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα.

Β) ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ
Σξεηο (3) κήλεο.
Γ) ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ
1) Πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ.
2) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθόλησλ πνπ ζα ηνπο αλαηεζνύλ.
3) Γελ πξέπεη λα έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία,
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε).
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Γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε επηινγήο ησλ αηηνύλησλ ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα θξηηήξηα θαη ε βαζκνινγία όπσο
αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε.
ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ
Αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο μόνο ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, Δι. Βεληδέινπ 200 (Σκήκα
Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ) από ηελ Πέκπηε 24-5-2018 έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 1-6-2018 θαη
θαηά ηηο ώξεο 09:00π.κ – 14:00κ.κ.
Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 213-2074639, 640 θαη 641.
ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή – ππεύζπλε δήισζή ηνπο, πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά ηα
εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Φσηνηππία όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηα νπνία αληινύλ κόξηα γηα ηελ πξόζιεςή ηνπο (π.ρ.
βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εθθαζαξηζηηθό, αλαπεξία, θαηνηθία, θιπ.).
2. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.
3. Φσηναληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδώλ (όπνπ απαηηείηαη).
4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ
Κώδηθα:
α) όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ
ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ
ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε
έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο,
β) όηη δελ είλαη ππόδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα
πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξεγξάθεθε,
γ) όηη δελ έρνπλ, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε
ζηέξεζε απηή, όηη δελ ηεινύλ ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε
δ) ζηελ νπνία λα δειώλεη ν ππνςήθηνο αλ απαζρνιήζεθε ζε δεκόζηα ππεξεζία ή ΝΠΓΓ ηεο παξ. 1, ηνπ
άξ. 14 , ηνπ λ. 2190/94 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηαθνύ εξγαδόκελνπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή
πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ή όρη πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ απηόο ν ππνςήθηνο έρεη θώιπκα πξόζιεςεο ή όρη.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ. ε πεξίπησζε πνπ έρεη απαζρνιεζεί λα δειώλεη ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία
απαζρνιήζεθε θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζήο ηνπ (έλαξμε – ιήμε ).
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΥΡΗΣΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ

