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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ
ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ

Ροδολίβορ 14/4/2011
Απιθμ. Ππυη.:3898

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1 /2011
για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Ο Γήμαπσορ Αμθίποληρ

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Έσονηαρ ςπότη:
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Τα άξζξα 168, 170 θαη 232 ηνπ Ν. 3584/2007, όπσο θαη ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
Ν.3146/2003 (πξνθεηκέλνπ γηα θάιπςε αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα
ππεξεζηώλ Ο.Τ.Α.), όπσο ηζρύνπλ.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010.
Τηο ππ΄ αξηζκ.13,14 & 15/2011 απνθάζεηο ηνπ Γεκ. Σπκβνπιίνπ Ακθίπνιεο.
Τηο ππ΄ αξηζκ. 1284,1283 & 1285 από 16/3/2011 επηθπξώζεηο αληίζηνηρα ηε;
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο
Τνλ ππό έγθξηζε λέν Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο, όπνπ έρνπλ πξνβιεθζεί
είθνζη (20) ζέζεηο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ .

Ανακοινώνει
Σην ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος
σπόνος, ζςνολικά δεκαηπιών (13) αηόμυν για ηην κάλςτη εποσικών
αναγκών ηος Γήμος Αμθίποληρ, πος εδπεύει ζηο Ροδολίβορ εππών και
ζςγκεκπιμένα ηοςρ εξήρ, ανά ςπηπεζία, έδπα, ειδικόηηηα και διάπκεια
ζύμβαζηρ, απιθμού αηόμυν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με ηα ανηίζηοισα
απαιηούμενα (ηςπικά και ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ανά κυδικό θέζηρ)
Κυδικόρ
θέζηρ

Τπηπεζία

Έδπα ςπηπεζίαρ

Διδικόηηηα

Γιάπκεια
ζύμβαζηρ

Απιθμόρ
αηόμυν
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Καθαπιόηηηαρ

Γήμορ
Αμθίποληρ

ΓΔ Οδηγών
Αποππιμμαηοθόπος

8 μήνερ

4
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Καθαπιόηηηαρ

Γήμορ
Αμθίποληρ

ΤΔ Δπγάηερηπιερ
Αποκομιδήρ
Αποππιμμάηυν

8 μήνερ

4
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Καθαπιόηηηαρ

Γήμορ
Αμθίποληρ

ΤΔ Δπγάηερηπιερ
Καθαπιόηηηαρ

8 μήνερ

4
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Καθαπιόηηηαρ

Γήμορ
Αμθίποληρ

ΓΔ Υειπιζηήρ
μησανήμαηορ έπγυν

8 μήνερ

1
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Τερληθνύ
Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή (β) Δθπαηδεπηή Υπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ
ή
Πηπρίν Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ΤΔΔ εηδηθόηεηαο Μεραλώλ θαη Σπζηεκάησλ
Απηνθηλήηνπ ή
Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ
Απηνθηλήησλ ή
Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο
Μεραλώλ Απηνθηλήηνπ ή
Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε
Απηνθηλήηνπ ή ζςναθούρ ειδικόηηηαρ, δειαδή:
- Ηιεθηξνινγηθώλ Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
- Ηιεθηξνκεραληθώλ Σπζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ Απηνθηλήηνπ ΤΔΔ ή
-Ηιεθηξηθνύ Σπζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ΤΔΣ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
- Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983
ή
- Ηιεθηξνιόγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Τερληθνύ Μεραλνηξνληθήο ΙΔΚ ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
β) Ιζρύνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ καηηγοπίαρ, και
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ) για όζοςρ
απαιηείηαι, ζύκθσλα κε ηηο Σπκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ
αθνινπζνύλ).
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ
πξνζόληα)
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεποβάθμιαρ
Δκπαίδεςζηρ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο .
β) Ιζρύνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ καηηγοπίαρ, και
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ) για όζοςρ
απαιηείηαι, ζύκθσλα κε ηηο Σπκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ
αθνινπζνύλ).
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ
πξνζόληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ
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 ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ
απόθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ .
β) Ιζρύνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ' καηηγοπίαρ και
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ) για όζοςρ
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απαιηείηαι, ζύκθσλα
αθνινπζνύλ).

κε

ηηο

Σπκπιεξσκαηηθέο

Γηεπθξηλίζεηο

πνπ

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ
πξνζόληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ
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 ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ
απόθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
β) Ιζρύνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ' καηηγοπίαρ, θαη
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ) για όζοςρ
απαιηείηαι, ζύκθσλα κε ηηο Σπκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ
αθνινπζνύλ).
ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ (ζύμθυνα με ηην απαιηούμενη
καηά ηα ανυηέπυ άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος)
Υπνςήθηνη νη νπνίνη απέθηεζαλ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηεο
θαηεγνξίαο Γ΄ ή Γ’+ Δ από ηελ 10η επηεμβπίος 2009 και μεηά
απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ πιένλ ηεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ
και Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ) μεηαθοπάρ
εμποπεςμάηυν, ζύκθσλα κε ην π.δ. 74/2008 (ΦΔΚ 112/18.6.2008 η.
Α΄). Σύκθσλα κε ην ίδην π.δ. όζνη ππνςήθηνη απέθηεζαλ κία από ηηο
αλσηέξσ άδεηεο νδήγεζεο μέσπι και ηελ 9η επηεμβπίος 2009
εξαιπούνηαι από ηελ ππνβνιή ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ μέσπι και
ηην 9η επηεμβπίος 2014 ηην επομένη ηηρ οποίαρ απαιηείηαι ηο
ανυηέπυ πιζηοποιηηικό.
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 Ν.Α. ζηελ πεξηνρή ηεο
νπνία 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.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Σε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξώλ θαη
Δπηθνηλσληώλ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο δελ έσει
πποσυπήζει ζηη ζςγκπόηηζη επιηποπήρ για ηιρ εξεηάζειρ ηος
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ανυηέπυ πιζηοποιηηικού (ΠΔΙ), ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
δεθηόο γηα ηε ζέζε ηνπ ΟΓΗΓΟΥ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, ππέπει
να πποζκομίζει απαξαηηήησο ζσεηικό έγγπαθο ηηρ ςπηπεζίαρ αςηήρ,
ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ
πηζηνπνηεηηθνύ εμ’ αθνξκήο ηεο κε ζπγθξόηεζεο ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο.
Γηα ηιρ άδειερ οδήγηζηρ αςηοκινήηυν, 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 ζπγθνηλσληώλ.
Σε 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 Υπεύζπλεο 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.
Σηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο
νδήγεζεο αλλοδαπήρ, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Σπγθνηλσληώλ «πεξί
ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο
επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».
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Γελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα
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Γελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ
νκάδαο Β΄θαη ηάμεο Γ΄.
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ
Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή
Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Σρνιώλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή Σρνιώλ Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83
ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο
ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν
ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ -ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη
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Κυδικόρ θέζηρ

εκπεηξίαο.
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ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ
πξνζόληα)
α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ
νκάδαο Β΄θαη ηάμεο Γ΄.
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
γ) 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 ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα
ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε
ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ
πξνζόληα)
α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ
νκάδαο Β΄θαη ηάμεο Γ΄.
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει.
απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη
κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ), 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 θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ,
κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ
πξνζόληα)
α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ
νκάδαο Β΄θαη ηάμεο Γ΄.
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει.
απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη
κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ),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 θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ,
κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή.
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ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΨ1-Δ
ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ)
Κυδικόρ θέζηρ

Σίηλορ ζποςδών
και
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ
Δθόζνλ ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή αθνξά θεπμικά μησανήμαηα ηόηε
γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο κεραλνδεγώλ ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ εθηέιεζεο
ηερληθώλ έξγσλ, πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ π.δ. 22/1976, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη
ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
ππεξεζίαο γηα ηελ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο κεραλνδεγνύ ρεηξηζηή κεραλεκάησλ
ηερληθώλ έξγσλ ηνπ π.δ. 22/1976, κε ηηο νκάδεο κεραλεκάησλ ηνπ π.δ. 31/1990.
Δθόζνλ ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή αθνξά
ηλεκηποκίνηηα
μησανήμαηα ηόηε γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο κεραλνδεγώλ ρεηξηζηώλ
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ, πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ Β.Γ ηεο
7/6/1946, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηεο
αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο γηα ηελ ανηιζηοισία ηεο άδεηαο
κεραλνδεγνύ ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ ηνπ Β.Γ ηεο
7/6/1946, κε ηηο νκάδεο κεραλεκάησλ ηνπ π.δ. 31/1990.
Σηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο
αλλοδαπήρ, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο
ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Σπγθνηλσληώλ «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο
άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.
ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ
Οη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο θαηά
εηδηθόηεηα κε βάζε ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο κε ηελ εμήο ζεηξά:
Γηα ηελ ζέζε κε θσδηθό: 101,102,103 & 104
(1)Πξνεγνύληαη νη δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Ακθίπνιεο (Α' βαθμόρ ενηοπιόηηηαρ)
(2)Έπνληαη νη δεκόηεο ησλ ππνινίπσλ Γήκσλ ηνπ Ννκνύ Σεξξώλ (Β΄ βαθμόρ
ενηοπιόηηηαρ)
(3)Έπνληαη νη δεκόηεο όισλ ησλ Ννκώλ ηεο ρώξαο(Γ’ βαθμόρ ενηοπιόηηηαρ)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τποβολή αιηήζευν ζςμμεηοσήρ
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ
ΟΥ.1 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε αςηοπποζώπυρ, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από
απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από
δεκόζηα αξρή, είηε ηασςδπομικά με ζςζηημένη επιζηολή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο
καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: ΓΗΜΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ Κυν. Κιοππέ 22 Σ.Κ. 62041
Ροδολίβορ εππών (για ηην ΟΥ 1/2011) , απεπζύλνληάο ηελ ςπότιν ηηρ καρ
Κοςηανηώνη Αικαηεπίνηρ
(ηει. επηθνηλσλίαο: 2324350120).
Σηελ πεξίπησζε
απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε
ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ
επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη μία μόνο αίηηζη θαη γηα ζέζεηο μίαρ μόνο
καηηγοπίαρ πξνζσπηθνύ ( ΓΔ ή ΤΔ). Η ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ
πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε
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ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΨ1-Δ
ακύπυζη όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη αποκλειζμό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ
δηαδηθαζία. Καη’ εξαίπεζη, ζώπεςζη θέζευν δύο καηηγοπιών θαη ζπγθεθξηκέλα
θαηεγνξηώλ ΓΔ και ΤΔ επηηξέπεηαη μόνο όηαλ ζηελ αλαθνίλσζε πξνβιέπνληαη ηόζν
ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξεί λα θαιπθζνύλ επηθνπξηθώο κε εκπεηξία θαη ηίηιν
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζέζεηο θαηεγνξίαο ΥΔ. Σηελ πεξίπησζε απηή ν
ππνςήθηνο ηεο ΥΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη μία μόνο αίηηζη ζηελ νπνία ζα
αλαγξάςεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην ζύλνιν ησλ ζέζεσλ (θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΥΔ) πνπ
επηδηώθεη.
Η πποθεζμία ςποβολήρ ηυν αιηήζευν είναι δέκα (10) ημέπερ (ππνινγηδόκελεο
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο
παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο
θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε
αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο.
Ο Γήμαπσορ

Βογιατζής Ν. Γεώργιος
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