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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                          Υπςζούπολη, 6/12/2018                                            
    ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ     Απιθμ. Ππυη. 17133 
     ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
 

Ο ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ  
 

Έσονηαρ ςπότη: 
 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2190/1994 «Σύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή 
πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α), όπσο ηζρύεη.  

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

3. Τν άξζξν 212 ηνπ Ν. 3584/2007 (ΦΔΚ 143 Α΄), όπσο ηζρύεη. 
4. Τελ ππ΄ αξηζκ. 316/2018 απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Νέζηνπ. 
5. Τνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ΦΔΚ 1708/11-7-2013 ηεύρνο Β΄. 
6. Τελ αξηζκ. 17123/2018 βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ γηα ηελ 

ύπαξμε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ. 
 

Ανακοινώνει 
 

Σην ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, ζςνολικά πένηε 
(5) αηόμυν για ηην κάλςτη αππόβλεπηυν και επειγοςζών αναγκών ηος Γήμος Νέζηος, πος 
εδπεύει ζηην Υπςζούπολη και ζςγκεκπιμένα ηοςρ εξήρ, ανά ςπηπεζία, έδπα, ειδικόηηηα και 
διάπκεια ζύμβαζηρ, απιθμού αηόμυν, με ηα ανηίζηοισα απαιηούμενα (ηςπικά και ηςσόν 
ππόζθεηα) πποζόνηα: 
 

Κωδικός 

θέσης 

Έδρα 

υπηρεσίας 

Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ Υπςζούπολη ΓΔ Οδηγών Γ΄ 
καηηγοπίαρ 
ηοςλάσιζηον 

3 ΜΗΝΔ 
5 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

Ειδικότητα 

ΔΕ 29 Οδηγών 

Γ΄ κατηγορίας 

τουλάχιστον 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ Τερληθνύ Απηνθηλήησλ 
Ορεκάησλ ή  Δθπαηδεπηή Υπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή 
Υπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηώλ ή πηπρίν Α' ή Β' θύθινπ 
ζπνπδώλ ΤΔΔ εηδηθόηεηαο Μεραλώλ θαη Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Απηνθηλήησλ ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ εηδηθόηεηαο Τερληθνύ Ορεκάησλ  ή 
εηδηθόηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Τνκέα Μεραλνινγίαο ή εηδηθόηεηαο 
Μεραληθώλ θαη Ηιεθηξνινγηθώλ Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Τνκέα Ορεκάησλ ή  
Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο 
Μεραλώλ Απηνθηλήηνπ ή Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθόηεηαο 

ΑΔΑ: ΩΨΗΧΩΚΣ-Ζ68
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Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ  ή ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο, δειαδή: Πηπρίν ή δίπισκα ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο  Ηιεθηξνινγηθώλ Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνκεραληθώλ 
Σπζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ Απηνθηλήηνπ ή Τερλίηεο Ηιεθηξνιόγνο Απηνθηλήησλ 
Ορεκάησλ  ή Ηιεθηξηθνύ Σπζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή  
Τερληηώλ Ηιεθηξνινγηθώλ Σπζηεκάησλ Απηνθηλήησλ ή  Τερληηώλ  Μεραλώλ θαη 
Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνιόγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Τερληθνύ 
Μεραλνηξνληθήο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ΙΔΚ ή 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ή Β΄θύθινπ 
ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή 
Σρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο ή Τερληθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ 
ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή λ. 3475/2006  ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  

β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ (C) Καηεγνξίαο 

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο ( Π.Δ.Ι.)   

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΄ (C ) Καηεγνξίαο. 

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ)  

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 ηζνδύλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 
580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο 
ηεο αιινδαπήο και  ανηίζηοιση εμπειπία  ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών, κεηά ηελ 
απόθηεζε ηεο παξαπάλσ  άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.   

β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ (C)  Καηεγνξίαο  

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ)  

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα). 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηάμηνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο 
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 και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον έξι (6) μηνών, 
κεηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ (C) Καηεγνξίαο. 

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ)  

ΠΡΟΟΥΗ: Για ηην άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος Γ΄(C) καηηγοπίαρ απαιηείηαι 
ςποσπευηικά η πποζκόμιζη ηος Πιζηοποιηηικού Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ 
(ΠΔΙ). 
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ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ  
(ζύμθυνα με ηην απαιηούμενη καηά ηα ανυηέπυ άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος) 
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο 
Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) απαηηείηαη: 
είηε ε θαηνρή Γεληίος Δπιμόπθυζηρ Οδηγού, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρύ θαη ην 
νπνίν εθδίδεηαη από ηελ Υπεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
είηε ε θαηαρώξεζε επί ηνπ εληύπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ κοινοηικού απιθμού 
«95» δίπια ζε κία ή πεξηζζόηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηώλ ή ππνθαηεγνξηώλ πνπ θαηέρεη 
ν ππνςήθηνο θαη απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε. 
 
Σηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 
αλλοδαπήρ, 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». 

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.         

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 
2. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ηνπο. Σε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο 

αιινδαπήο επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ. 
3. Δπαγγεικαηηθέο άδεηεο θαηά πεξίπησζε. 
4. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ ή θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (γηα ηελ απόδεημε ηεο 

εκπεηξίαο όπνπ απαηηείηαη). 
5. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

Υπαιιειηθνύ Κώδηθα 
6. Υπεύζπλε δήισζε όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο 

κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ Ν. 3584/07. 
7. Υπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειώλνπλ αλ ην ακέζσο πξνεγνύκελν δσδεθάκελν πνπ 

ζπκπιεξώλεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ έρνπλ 
απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 
2190/94 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηαθνύ ππαιιήινπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ 
αλαγθώλ. 

8. Άδεηα δηακνλήο γηα ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα. 
 
Τποβολή αιηήζευν ζςμμεηοσήρ 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ ζην γξαθείν 
πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ (Πξεκεηήο 64200 Φξπζνύπνιε).  

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη ηελ 6ε Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ιήγεη ηελ 14ε 
Γεθεκβξίνπ 2018 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΝΔΣΟΤ 
 
 
 

ΣΟΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
 

ΑΔΑ: ΩΨΗΧΩΚΣ-Ζ68
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