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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΙΑΘΟΤ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Το άρκρο 206 του ν. 3584/07, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 41 του Ν.
4325/2015 και τθν παρ. 2 του άρκρου 4 τθσ Πράξθσ Νομοκ. Περιεχομζνου (ΦΕΚ
102/26.08.2015 τεφχοσ Α’)
2.Τθν περιπτ. ιε τθσ παρ 2 του άρκρου 14 του Ν. 2190/94, όπωσ τροποποιικθκε με το
άρκρο 1 του ν. 3812/09.
3.Τθν αρ. 106/2019 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με κζμα τθν «πρόςλθψθ
προςωπικοφ ΙΔΟΧ δίμθνθσ διάρκειασ ςτθν υπθρεςία κακαριότθτασ και ςτον παιδικό
ςτακμό »,θ οποία τροποποιεί τθν αρ.95/2019 απόφαςθ του Δ.Σ..
4.Τθν αρ.πρωτ. 5740/20-6-2019 βεβαίωςθ τθσ οικονομικισ υπθρεςίασ του Διμου για τθν
φπαρξθ των πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό του Διμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Σθν πρόςλθψθ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου των κάτωκι
ειδικοτιτων για τθν αντιμετϊπιςθ των πρόςκαιρων αναγκϊν τθσ υπθρεςίασ
κακαριότθτασ και του παιδικοφ ςτακμοφ:
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α/α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
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ΓΔ Οδεγνί Απνξξηκκαηνθόξσλ κε :
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ
εηδηθνηήησλ: (α) Σερληθνύ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή
(β) Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ ή
Πηπρίν Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ΔΔ εηδηθόηεηαο
Μεραλώλ θαη ζπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Απνιπηήξηνο
ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ηκήκαηνο
Μεραληθώλ Απηνθηλήησλ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο
ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο
Μεραλώλ Απηνθηλήηνπ ή ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ
ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε
Απηνθηλήηνπ ή ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο, δειαδή: –
Ηιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή –
Ηιεθηξνκεραληθώλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ
Απηνθηλήηνπ ΔΔ ή -Ηιεθηξηθνύ πζηήκαηνο
Απηνθηλήηνπ Δ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή –
Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ
ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή – Ηιεθηξνιόγνπ
Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνύ Μεραλνηξνληθήο
ΙΔΚ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄
θαηεγνξίαο, θαη
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) ,
(ζύκθσλα κε ηηο πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ
αθνινπζνύλ). δ) Κάξηα Φεθηαθνύ Σαρνγξάθνπ
Οδεγνύ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ θαη ε νπνία εθδίδεηαη
από ηε Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο, πληήξεζεο θαη
Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνύ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ
θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο
ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο .
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄
θαηεγνξίαο, θαη
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) ,

ΑΡΙΘΜΟ
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(ζύκθσλα κε ηηο πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ
αθνινπζνύλ).
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ
θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) 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 θαη αληίζηνηρε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο
άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ .
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ’
θαηεγνξίαο θαη
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) ,
(ζύκθσλα κε ηηο πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ
αθνινπζνύλ).
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ
θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) 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 θαη αληίζηνηρε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο
άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ’
θαηεγνξίαο, θαη
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) ,
(ζύκθσλα κε ηηο πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ
αθνινπζνύλ).
ΠΡΟΟΥΗ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ’
θαηεγνξίαο από 10 επηεκβξίνπ 2014 απαηηείηαη
ππνρξεσηηθά ε πξνζθόκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ
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Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ).
ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΙΚΔ
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ:
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόδεημε θαηνρήο ηνπ
Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ)
απαηηείηαη: είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο
Οδεγνύ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρύ θαη ην νπνίν
εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξώλ θαη
Δπηθνηλσληώλ ηεο Ν.Α. ζηελ πεξηνρή ηεο νπνία
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.
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 επαλέθδνζήο ηεο,
γίλεηαη δεθηή, θαη ε ΒΔΒΑΙΧΗ ηεο αξκόδηαο
ππεξεζίαο ηεο Γ/λζεο 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) Η 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. Απηνλόεην είλαη όηη νη ππνςήθηνη
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νπσζδήπνηε ηελ απαηηνύκελε
από ηελ αλαθνίλσζε άδεηα νδήγεζεο.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία
Μεηαθνξώλ
θαη
Δπηθνηλσληώλ
ηεο
νηθείαο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηε
ζπγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ αλσηέξσ
πηζηνπνηεηηθνύ (ΠΔΙ), ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα
γίλεη δεθηόο γηα ηε ζέζε ηνπ ΟΓΗΓΟ 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 πξν
θύπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο θηήζεο, ηεο θαηά ηελ
αλαθνίλσζε απαηηνύκελεο άδεηαο, αιιά κόλν ε
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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.1599/1986 ηνπ 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 λα
πξνζθνκίζνπλ
βεβαίσζε
ηεο
αξκόδηαο
ππεξεζίαο «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο
ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο
επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».

2

ΥΕ Εργάτεσ/εργάτριεσ Κακαριότθτασ (χωρίσ τυπικό προςόν
άρκρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997 )
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ΤΕ Βρεφονθπιοκόμοσ με πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ
Βρεφονθπιοκομίασ ι Προςχολικισ Αγωγισ ΤΕΙ ι το
ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδϊν
Επιλογισ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι
δίπλωμα ΤΕΙ ι Προγραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι
αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.

1

Δφο (2) μινεσ
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ΔΕ Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμου με Πτυχίο ι δίπλωμα ι
απολυτιριο τίτλο ειδικότθτασ Βοθκϊν ΒρεφονθπιοκόμωνΠαιδοκόμων ι Βοθκϊν Βρεφοκόμων ι Βοθκϊν
Βρεφονθπιοκόμων ι Προςχολικισ Αγωγισ Δραςτθριοτιτων
Δθμιουργίασ και Εκφραςθσ ι Επιμελθτϊν Πρόνοιασ ι
Κοινωνικϊν Φροντιςτϊν ι Προςχολικισ Αγωγισ Ημεριςιασ
Φροντίδασ Παιδιϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ ι αντίςτοιχο πτυχίο
ι δίπλωμα ι απολυτιριο τίτλο των παρακάτω ςχολικϊν
μονάδων : ΙΕΚ ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου

1

Δφο (2) μινεσ

ΑΔΑ: Ψ502Ω13-ΑΙ1

Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι
Τεχνικοφ
Επαγγελματικοφ
Λυκείου
ι
Τεχνικισ
Επαγγελματικισ Σχολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι
ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλο
ιςότιμο τίτλο ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
Μετά τθν παρζλευςθ του διμινου λφεται αυτοδίκαια θ ςχζςθ εργαςίασ.
Καλοφμε όςουσ επικυμοφν να υποβάλουν τθν αίτθςι τουσ με τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά ςτο γραφείο προςωπικοφ του Διμου κιάκου από ςιμερα ,Σετάρτθ 26
Ιουνίου 2019 ωσ και τθν Παραςκευι 28 Ιουνίου 2019 .
Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει
τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςθσ που επιλζγουν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1.Φωτοτυπία των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
2.Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ πρόςφατθσ ζκδοςθσ.
3.τοιχεία (από επίςθμεσ αρχζσ) ΑΜΚΑ ,ΑΜΑ, ΑΦΜ & αντίγραφο τραπεηικοφ
λογαριαςμοφ (ςε περίπτωςθ πρόςλθψθσ).
4.Αντίγραφο των πτυχίων/τίτλων (τυπικά προςόντα) που απαιτεί κάκε ειδικότθτα ,όπωσ
αναφαίνονται ςτον πίνακα.
Η παροφςα να αναρτθκεί ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ με
πρωτόκολλο ανάρτθςθσ.
Υπεφκυνθ υπάλλθλοσ για τθν παραλαβι ορίηεται θ Σοφία Μπαλαλά ,ΠΕ Διοικθτικοφ, με
βακμό Α .

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
Α) Η πρόςλθψθ προςωπικοφ διάρκειασ δφο μθνϊν για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν
πρόςκαιρων αναγκϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 206 του ν.3584/2007
εξαιρείται των διαδικαςιϊν του ΑΣΕΠ και των κριτθρίων πρόςλθψθσ του άρκρου 21 του
ν.2190/1994.
Β) Παράταςθ ,ανανζωςθ ι μετατροπι τθσ δίμθνθσ ςφμβαςθσ ςε ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου
είναι αυτοδίκαια άκυρθ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

