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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

ύνατηρ ζύμβαζηρ επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος σπονικήρ 

διάπκειαρ ηεζζάπυν (4) μηνών 
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΖΡΟΤ  
 

Έσονηαρ ςπότη: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α΄), φπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28Α΄), φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ.1 & 212 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν.3584/2007γηα 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή πξφζθαηξεο αλάγθεο. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 παξ.1α  ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47Α΄). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ εηθνζηνχ ηεηάξηνπ ηεο απφ14/03/2020 ΠΝΠ  

Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19 (ΦΔΚ 64/14-03-2020, η. Α΄). 

6. Σελ αξηζ.πξση.:18659/17-03-2020 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζρεηηθή κε 

ηελ ελίζρπζε δεκνηηθψλ δνκψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη αιιειεγγχεο – απαζρφιεζε 

πξνζσπηθνχ ΟΣΑ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο κέηξσλ 

απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. 

7. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ (ΦΔΚ 2237/η.Β΄/                     

02-08-2012),φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.     

8. Σελ αξηζ.42/2020 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ κε ζέκα 

«Πξνγξακκαηηζκφο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηεζζάξσλ (4) αηφκσλ αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
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θαηεπεηγνπζψλ, επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» κεηά απφ ζρεηηθή 

αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο έηνπο. 

  

Ανακοινώνει 
 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζςνολικά 

ηεζζάπυν (4) αηόμυν, ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεζζάπυν (4) μηνών γηα ηελ θάιπςε ησλ 

έθηαθησλ  αλαγθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα 

ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ 

πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 
 

Κυδικόρ 
θέζηρ 

Τπηπεζία Διδικόηηηα 
Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 
αηόμυν 

100 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

 (ΤΝΟΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ) 
4 ΜΖΝΔ 3 

101 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ 
ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ 

ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΧΝ  
(ΜΔ ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ) 

4 ΜΖΝΔ 1 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ 
θέζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  
και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

100 
Γελ απαηηνχληαη ηππηθά πξνζφληα (παξ.2 άξζξν 5 ηνπ Ν.2527/97) 
 

101  
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΗΔΚ εηδηθνηήησλ Σερληθνχ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή 
Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ 
θαη Μνηνζηθιεηψλ ή πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ 
Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ 
Απηνθηλήησλ ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ εηδηθφηεηαο Σερληθνχ Ορεκάησλ ή 
εηδηθφηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ή εηδηθφηεηαο Μεραληθψλ θαη 
Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Σνκέα Ορεκάησλ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ ή ρνιήο Μαζεηείαο 
ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, 
δειαδή: 
Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή 
Ζιεθηξνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνχ Απηνθηλήηνπ ή Σερλίηεο Ζιεθηξνιφγνο 
Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Ζιεθηξηθνχ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ή Ζιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή 
Σερληηψλ Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήησλ ή Σερληηψλ Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ 
Απηνθηλήηνπ ή Ζιεθηξνιφγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνχ Μεραλνηξνληθήο ή αληίζηνηρν 
πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ΗΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή 
Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιήο Μαζεηείαο 
ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή λ. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  
β) Ηζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ ή C θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012, φπσο ηζρχεη). 
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ).  
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

ΑΔΑ: ΩΦΟΛΩΡ0-ΞΛΓ
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ 
θέζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  
και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 
β) Ηζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ ή C θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012, φπσο ηζρχεη). 
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ). 
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ.  
 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο 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 ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία 
ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 
απηνθηλήηνπ Γ ή C΄ θαηεγνξίαο.  
β) Ηζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ ή C΄ θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012, φπσο ηζρχεη).  
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ).  
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ.  
 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο 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 ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία 
ηοςλάσιζηον έξι (6) μηνών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 
απηνθηλήηνπ Γ ή C΄ θαηεγνξίαο. 
β) Ηζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ ή C΄ θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012, φπσο ηζρχεη).  
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ). 
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ.  
ΠΡΟΟΥΖ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ ή C΄ θαηεγνξίαο απαηηείηαη ππνρξεσηηθά ε 
πξνζθφκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ).  
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ (ζύμθυνα με ηην απαιηούμενη καηά ηα ανυηέπυ 
άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος) 
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ) 
απαηηείηαη:  
είηε ε θαηνρή Γεληίος Δπιμόπθυζηρ Οδηγού, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη ην νπνίν εθδίδεηαη 
απφ ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο 
βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  
είηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ θνηλνηηθνχ αξηζκνχ «95» δίπια ζε 
κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε.  
ΠΡΟΟΥΖ: ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ 
θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ θαηνρήο ηνπ δεηνχκελνπ απφ ηελ αλαθνίλσζε Πηζηνπνηεηηθνχ 
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ) θαη εθφζνλ πξνθχπηνπλ ιφγνη θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 
επαλέθδνζήο ηεο, γίλεηαη δεθηή θαη ε ΒΔΒΑΗΧΖ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο 
Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη: 

 Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην φλνκα παηξφο ηνπ αηηνχληνο ηε βεβαίσζε  

 Ο αξηζκφο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηελ νπνία θαηέρεη θαζψο θαη ε λέα ηζρχο ηεο (έλαξμε, ιήμε) 

 Ζ θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΗ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη απαηηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε, 
θαζψο θαη ε ηζρχο ηνπ (έλαξμε - ιήμε) θαη λα επηβεβαηψλεηαη φηη ε άδεηα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 
επαλέθδνζήο ηεο, ιφγσ ελζσκάησζεο θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο ΠΔΗ.  
Ασηονόηηο είναι όηι οι σποψήθιοι πρέπει να προζκομίζοσν οπωζδήποηε ηην 
απαιηούμενη από ηην ανακοίνωζη άδεια οδήγηζης.  
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ 
θέζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  
και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

 
ΔΠΗΖΜΑΝΖ:  
Για ηιρ άδειερ οδήγηζηρ αςηοκινήηυν, φηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο θηήζεο, 
ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελεο άδεηαο, αιιά κφλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο ή 
ηπρφλ πξφζθαηεο ζεψξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο 
νηθείαο ππεξεζίαο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.  
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηε βεβαίσζε απηή, ιφγσ 
θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί :  
 ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο 

αδπλακίαο θαζψο θαη  
 ε πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ ππνςεθίνπ 

ζηελ νπνία λα δειψλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο 
επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε.  

 
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Όιεο νη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ή βεβαηψζεηο ή 
πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηφζν θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ιήμεο 
ηεο πξνζεζκίαο απηήο, φζν θαη θαη θαηά ην ρξφλν πξφζιεςεο  

 
Α. ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ 
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ.  
2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ, λα κελ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο ηνπ απμεκέλνπ 
θηλδχλνπ γηα ζνβαξή ινίκσμε COVID-19, ζχκθσλα κε ηελ                                                       
ΚΤΑ ΓΗΓΑΓ/Φ.64/315/νηθ.8030/180-03-2020 (ΦΔΚ 928/η. Β΄/18-03-2020) θαζψο θαη λα 
κελ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο πνπ δηθαηνχληαη άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ, ζχκθσλα κε ηε 
ΓΗΓΑΓ/Φ.69/108/νηθ.7874/12-3-2020.  
3. Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ηα άξζξα 16 & 17 ηνπ Ν.3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 
Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ» (δει. λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ή λα 
κελ είλαη ππφδηθνη γηα εγθιεκαηηθή δξάζε ή λα κελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο 
δηθαηψκαηα ή λα κελ ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε). 
 
Β. ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  
 

 Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο 

 Βεβαίσζε ΟΑΔΓ ρξφλνπ αλεξγίαο 

 Βεβαίσζε απνγξαθήο αζθαιηζκέλνπ ΗΚΑ  

 Σνπο απαξαίηεηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ φπνπ απαηηνχληαη  

 Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο φπνπ απαηηείηαη  

 Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ) φπνπ απαηηείηαη  

 Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ φπνπ απαηηείηαη  

 Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα δειψλνπλ αλ ην ακέζσο πξνεγνχκελν δσδεθάκελν  
έρνπλ απαζρνιεζεί ή φρη ζε δεκφζηα ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 
ηνπ λ.2190/94 σο πξνζσπηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή 
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη κε αθεηεξία ην ηέινο ηεο 
απαζρφιεζεο γηα ηελ νπνία ν ππνςήθηνο πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί θαη πξνο ηα πίζσ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ.2 Ν.2190/1994 (ρνξεγείηαη απφ ηελ 
ππεξεζία). 

ΑΔΑ: ΩΦΟΛΩΡ0-ΞΛΓ



 

[5] 

 

 Τπεχζπλε δήισζε φηη πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη γηα 
ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07 (ρνξεγείηαη απφ ηελ 
ππεξεζία).  
 
Γ. ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ  
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ 
Εεξνχ (Γ/λζε: Πιαηεία Γ. Γελλεκαηά – Φηιηππηάδα –  2νο  φξνθνο – Γξαθείν 2) κέζα ζε 
πξνζεζκία ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 14/04/2020 έσο θαη 16/04/2020. ην πιαίζην 
ιήςεο κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ζαο 
γλσζηνπνηνχκε φηη ε πξνζέιεπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ εληφο ηνπ δεκνηηθνχ 
θαηαζηήκαηνο ζα γίλεηαη κεηά απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία (ηει. επηθνηλσλίαο 
2683360626). 
 
Γ. ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ  
Αλάξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Εεξνχ, ζην Πξφγξακκα 
ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ θαη 
ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Θεζπξσηηθνχ, Αλσγείνπ θαη Κξαλέαο, ζπληαζζνκέλνπ θαη' 
άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο ηζρχεη, πξαθηηθνχ αλάξηεζεο. 
 
 
                                                                                                    Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ 
 
 
                                                                                             ΚΑΛΑΝΣΕΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 
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