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ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 206, παπ. 1 ηος Λ. 3584/2007 όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει με ηο 
άπθπο 41 ηος Λ.4325/2015, (ΦΔΘ 47/η.Α /11-5-2015) «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο 
Γηνίθεζεο - Θαηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» και σςμπληπώθηκε από την παπ. 2 τος 

άπθπος 4 τηρ Ππάξηρ Νομοθ. Πεπιεσομένος (ΦΔΘ 102/ηΑ/26.08.2015) η οποία 
κςπώθηκε με το  άπθπο 9 τος Ν.4350/15. 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 12 ηος Λ.4071/2012 (ΦΔΘ 85/η.Α’/11-04-2012) «Οπζκίζεηο γηα 
ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε 
Νδεγίαο 2009/50/ΔΘ». 

3. Σιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 58 και 59 ηος Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/η.Α’/07-06-2010) «Λέα 
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Ξξόγξακκα 
Θαιιηθξάηεο». 

4. Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπ.2 ηος άπθπος 1 ηος Λ.3812/2009 (ΦΔΘ 234/η.Α’/28-12-2009) 
«Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 168-170 ηος Λ.3584/2007 (ΦΔΘ 143/η.Α’/28-06-2007) 
«Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Θαηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Θνηλνηηθώλ παιιήισλ». 

6.  Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 20 ηος Λ.2738/1999 (ΦΔΘ 180/η.Α’/09-09-1999) «Ππιινγηθέο 
Γηαπξαγκαηεύζεηο ζηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε, κνληκνπνηήζεηο ζπκβαζηνύρσλ ανξίζηνπ 
ρξόλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σην απιθμ.137/2016 (ΑΓΑ:6ΠΣΔΥΔ-Φ94) απόθαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος Ξξόζιεςεο 
Ξξνζσπηθνύ ηξίκελεο ρξνληθήο δηάξθεηαο  ζηνλ  Γήκν Θαζηνξηάο γηα θάιπςε αλαγθώλ 
ππξνπξνζηαζίαο θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν 2016».  

8. Σην απιθμ.65353/11-05-2016(ΑΓΑ:ΤΤΤΜΝΟ1Γ-8ΡΙ) απόθαζη ηος Γενικού Γπαμμαηέα ηηρ 
Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Ηπείπος-Γςηικήρ Μακεδονίαρ, ζύμθυνα με ηην οποία επικςπώθηκε η 
απιθμ. 137/2016 απόθαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος.  

 

ΑΛΑΘΝΗΛΥΛΔΗ 
 

   Σην ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, διάπκειαρ ηξηώλ (3) κε-
λώλ, ζςνολικά επηά (7) αηόμυν πος θα απαζσοληθεί για ηην ανηιμεηώπιζη καηεπειγοςζών εποσικών 
αναγκών (ππξαζθάιεηα), ανά ειδικόηηηα υρ εξήρ:  
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Α/Α 
ΘΥΓΗΘΝΠ 

ΘΔΠΖΠ 
ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΘΔΠΔΗΠ 

1 110 ΓΔ ΥΔΙΡΙΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΓΘΟΔΗΛΡΔΟ)  1 

2 111 ΓΔ ΥΔΙΡΙΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΡΠΑΞΑΘΗ) 1 

3 112 ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ 5 

ΠΛΝΙΝ 7 

 

ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΞΟΝΠΙΖΤΖΠ 

ΞΗΛΑΘΑΠ : ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Θσδηθόο 
ζέζεο 

Ρίηινο ζπνπδώλ 

θαη 

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

110 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ΘΟΗΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ 
α)Άδεια μησανοδηγού – σειπιζηή μησανημάηυν εκηέλεζηρ ηεσνικών έπγυν ομάδαρ Ε΄ και 
ηάξηρ  Α΄, ζύμθυνα με ηο Π.Γ. 31/90 ή άδεια σειπιζηή μησανημάηυν έπγος (Μ.Δ.) Ομά-
δαρ Β΄ Διδικόηηηαρ 3 ηος Π.Γ. 113/2012 για ηα Μ.Δ. 3.5 ηηρ καηάηαξηρ ηος άπθπος 2 ηηρ 
Απόθαζηρ με απιθ.οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013.  
β). Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή επαγγελμαηική.  
γ). Ο ομώνςμορ ή ανηίζηοισορ ηίηλορ ΙΔΚ ή Σεσνικού Δπαγγελμαηικού Δκπαιδεςηηπίος Α΄ ή 
Β' κύκλος ζποςδών ή Δνιαίος Πολςκλαδικού Λςκείος ή Σεσνικού Δπαγγελμαηικού Λςκείος 
ή Σεσνικών Δπαγγελμαηικών σολών Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ή σολών Μαθηηείαρ 
ηος ΟΑΔΓ ηος Ν.1346/83 ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολικών μονάδυν ηηρ ημεδαπήρ ή αλ-
λοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ. Γίνεηαι επίζηρ δεκηόρ οποιοζδήποηε ηίηλορ ΙΔΚ ή δεςηε-
ποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ή άλλορ ιζόηιμορ και ανηίζηοισορ ηίηλορ ζσολικών μονάδυν ηηρ 
ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι ο ςποτήθιορ ςποβάλει βεβαίυζη ηηρ απ-
μόδιαρ για ηην έκδοζη ηηρ άδειαρ ςπηπεζίαρ, όηι η ανυηέπυ άδεια μησανοδηγού -σειπιζηή 
σοπηγήθηκε βάζει ηος ζςγκεκπιμένος ηίηλος είηε αςηοηελώρ είηε με ζςνςπολογιζμό και 
εμπειπίαρ.   
ΞΟΝΠΝΛΡΑ  Α΄ ΔΞΗΘΝΟΗΑΠ: 
α).Άδεια μησανοδηγού – σειπιζηή μησανημάηυν εκηέλεζηρ ηεσνικών έπγυν ομάδαρ Ε΄ και 
ηάξηρ  Α΄, ζύμθυνα με ηο Π.Γ. 31/90 ή άδεια σειπιζηή μησανημάηυν έπγος (Μ.Δ.) Ομά-
δαρ Β΄ Διδικόηηηαρ 3 ηος Π.Γ. 113/2012 για ηα Μ.Δ. 3.5 ηηρ καηάηαξηρ ηος άπθπος 2 ηηρ 
Απόθαζηρ με απιθ.οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013.  
β). Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή επαγγελμαηική.  
γ). Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον Τποσπευηικήρ Δκπαίδεςζηρ (δηλ. απολςηήπιο ηπιηαξί-
ος γςμναζίος ή για ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο 
Γημοηικού σολείος), ή  ιζοδύναμορ απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ Σεσνικήρ σολήρ  ηος  
Ν.Γ. 580/1970  ή απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ 
και Καηάπηιζηρ, ηος άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000  ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ 
ηηρ αλλοδαπήρ  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ 
απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή. (*) 
ΞΟΝΠΝΛΡΑ  Β΄ ΔΞΗΘΝΟΗΑΠ: 

(Άδεια μησανοδηγού – σειπιζηή μησανημάηυν εκηέλεζηρ ηεσνικών έπγυν ομάδαρ Ε΄ και 

ηάξηρ  Α΄, ζύμθυνα με ηο Π.Γ. 31/90 ή άδεια σειπιζηή μησανημάηυν έπγος (Μ.Δ.) Ομά-
δαρ Β΄ Διδικόηηηαρ 3 ηος Π.Γ. 113/2012 για ηα Μ.Δ. 3.5 ηηρ καηάηαξηρ ηος άπθπος 2 ηηρ 
Απόθαζηρ με απιθ.οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013.  
β). Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή επαγγελμαηική.  
γ). Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον Τποσπευηικήρ Δκπαίδεςζηρ (δηλ. απολςηήπιο ηπιηαξί-
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ος γςμναζίος ή για ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο 
Γημοηικού σολείος), ή  ιζοδύναμορ απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ Σεσνικήρ σολήρ  ηος  
Ν.Γ. 580/1970  ή απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ 
και Καηάπηιζηρ, ηος άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000  ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ 
ηηρ αλλοδαπήρ  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ εμη (6) κελώλ, κεηά ηελ α-
πόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή. (*).  
 
(*) ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: 
Τποτήθιοι πος καηείσαν άδεια ηην οποία ανηικαηέζηηζαν βάζει ηος π.δ.113/2012, εθόζον 
ζηην νέα αςηή άδεια δεν αναγπάθεηαι η απσική άδεια και η ημεποσπονολογία κηήζηρ ας-
ηήρ, οθείλοςν να πποζκομίζοςν ζσεηική βεβαίυζη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ από ηην οποία 
να πποκύπηοςν ηα ανυηέπυ ζηοισεία. Η εν λόγυ βεβαίυζη απαιηείηαι, πποκειμένος να 
πποζμεηπηθεί ηο βαθμολογούμενο κπιηήπιο ηηρ εμπειπίαρ. 
 
ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΔΠ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ: 
Για ηα θεπμικά μησανήμαηα γίνονηαι δεκηέρ και οι άδειερ Μησανοδηγών Υειπιζηών Μησα-
νημάηυν Δκηέλεζηρ Σεσνικών Έπγυν, πος σοπηγήθηκαν βάζει ηος π.δ. 22/1976 (ΦΔΚ 
6/ηΑ΄/12-1-1976). 
ηην πεπίπηυζη πος οι ςποτήθιοι είναι κάηοσοι επαγγελμαηικήρ άδειαρ οδήγηζηρ αλλοδα-
πήρ, για να γίνοςν δεκηοί ππέπει να πποζκομίζοςν βεβαίυζη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ ηος 
Τποςπγείος ςγκοινυνιών «πεπί ιζοδςναμίαρ και ανηιζηοισίαρ ηηρ άδειαρ οδήγηζηρ αλλο-
δαπήρ με ηιρ επαγγελμαηικέρ άδειερ οδήγηζηρ ημεδαπήρ». 
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ΘΟΗΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ 
α) Άδεια μησανοδηγού – σειπιζηή μησανημάηυν εκηέλεζηρ ηεσνικών έπγυν ομάδαρ Β΄ και 
ηάξηρ  Α΄, ζύμθυνα με ηο Π.Γ. 31/90 ή άδεια σειπιζηή μησανημάηυν έπγος (Μ.Δ.) Ομά-
δαρ Β΄ Διδικόηηηαρ 1 ηος Π.Γ. 113/2012 για ηα Μ.Δ. 1.3 ηηρ καηάηαξηρ ηος άπθπος 2 ηηρ 
Απόθαζηρ με απιθ.οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013.  
β) Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος επαζιηέσνη ή επαγγελμαηική 
γ) Ο ομώνςμορ ή ανηίζηοισορ ηίηλορ ΙΔΚ ή Σεσνικού Δπαγγελμαηικού 
Δκπαιδεςηηπίος Α΄ ή Β' κύκλος ζποςδών ή Δνιαίος Πολςκλαδικού Λςκείος ή 
Σεσνικού Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή Σεσνικών Δπαγγελμαηικών σολών 
Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ή σολών Μαθηηείαρ ηος ΟΑΔΓ ηος Ν.1346/83 ή άλλορ ιζό-
ηιμορ ηίηλορ ζσολικών μονάδυν ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, 
ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ. Γίνεηαι επίζηρ δεκηόρ οποιοζδήποηε ηίηλορ ΙΔΚ ή 
δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ή άλλορ ιζόηιμορ και ανηίζηοισορ ηίηλορ ζσολικών μονάδυν 
ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι ο ςποτήθιορ ςποβάλει βεβαίυζη ηηρ 
απμόδιαρ για ηην έκδοζη ηηρ άδειαρ ςπηπεζίαρ, όηι η ανυηέπυ άδεια μησανοδηγού -
σειπιζηή σοπηγήθηκε βάζει ηος ζςγκεκπιμένος ηίηλος είηε αςηοηελώρ είηε με ζςνςπολο-
γιζμό και εμπειπίαρ. 
 
 
ΞΟΝΠΝΛΡΑ Α΄ ΔΞΗΘΝΟΗΑΠ: 

 (Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ πποζόνηα) 

α) Άδεια μησανοδηγού – σειπιζηή μησανημάηυν εκηέλεζηρ ηεσνικών έπγυν ομάδαρ Β΄ και 
ηάξηρ  Α΄, ζύμθυνα με ηο Π.Γ. 31/90 ή άδεια σειπιζηή μησανημάηυν έπγος (Μ.Δ.) Ομά-
δαρ Β΄ Διδικόηηηαρ 1 ηος Π.Γ. 113/2012 για ηα Μ.Δ. 1.3 ηηρ καηάηαξηρ ηος άπθπος 2 ηηρ 
Απόθαζηρ με απιθ.οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013.  
β) Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή επαγγελμαηική 
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γ) Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον Τποσπευηικήρ Δκπαίδεςζηρ (δηλ. 

απολςηήπιο ηπιηαξίος γςμναζίος ή για ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει 

μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο Γημοηικού σολείος),ή ιζοδύναμορ απολςηήπιορ 

ηίηλορ καηώηεπηρ Σεσνικήρ σολήρ ηος Ν.Γ. 580/1970 ή απολςηήπιορ ηίηλορ 

Δπγαζηηπίυν Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ, ηος 

άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ 

αλλοδαπήρ θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απόθ-
ηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή. (*) 
ΞΟΝΠΝΛΡΑ Β΄ ΔΞΗΘΝΟΗΑΠ: 

 (Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ πποζόνηα) 

α) Άδεια μησανοδηγού – σειπιζηή μησανημάηυν εκηέλεζηρ ηεσνικών έπγυν ομάδαρ Β΄ και 
ηάξηρ  Α΄, ζύμθυνα με ηο Π.Γ. 31/90 ή άδεια σειπιζηή μησανημάηυν έπγος (Μ.Δ.) Ομά-
δαρ Β΄ Διδικόηηηαρ 1 ηος Π.Γ. 113/2012 για ηα Μ.Δ. 1.3 ηηρ καηάηαξηρ ηος άπθπος 2 ηηρ 
Απόθαζηρ με απιθ.οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013.  
β) Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή επαγγελμαηική 

γ) Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον Τποσπευηικήρ Δκπαίδεςζηρ (δηλ. 

απολςηήπιο ηπιηαξίος γςμναζίος ή για ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει 

μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο Γημοηικού σολείος),ή ιζοδύναμορ απολςηήπιορ 

ηίηλορ καηώηεπηρ Σεσνικήρ σολήρ ηος Ν.Γ. 580/1970 ή απολςηήπιορ ηίηλορ 

Δπγαζηηπίυν Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ, ηος 

άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ 

αλλοδαπήρ θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ απόθηε-
ζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή. (*) 
 
 
ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΔΠ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ: 
Για ηα θεπμικά μησανήμαηα γίνονηαι δεκηέρ και οι άδειερ Μησανοδηγών Υειπιζηών Μησα-
νημάηυν Δκηέλεζηρ Σεσνικών Έπγυν, πος σοπηγήθηκαν βάζει ηος π.δ. 22/1976 (ΦΔΚ 
6/ηΑ΄/12-1-1976). 
ηην πεπίπηυζη πος οι ςποτήθιοι είναι κάηοσοι επαγγελμαηικήρ άδειαρ οδήγηζηρ αλλοδα-
πήρ, για να γίνοςν δεκηοί ππέπει να πποζκομίζοςν βεβαίυζη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ ηος 
Τποςπγείος ςγκοινυνιών «πεπί ιζοδςναμίαρ και ανηιζηοισίαρ ηηρ άδειαρ οδήγηζηρ αλλο-
δαπήρ με ηιρ επαγγελμαηικέρ άδειερ οδήγηζηρ ημεδαπήρ». 
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Γελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ.2 ηνπ Λ. 2527/1997). 

 

 Οι ςποτήθιοι όλυν ηυν ειδικοηήηυν ππέπει να είναι ηλικίαρ από 18 έσο 65 εηώλ.  
 Να έσοςν ηην ςγεία και ηη θςζική καηαλληλόηηηα πος ηοςρ επιηπέπει ηην εκηέλεζη ηυν καθηκόν-

ηυν ηηρ θέζευρ πος επιλέγοςν.  



 

Σελίδα 5 από 5 

ΞΝΒΝΙΖ ΑΗΡΖΠΔΥΛ - ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 
Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να ςποβάλλοςν ζηο Γήμο Καζηοπιάρ (Γξαθείν 13 – Α’ όξνθνο), ηα 
παπακάηυ δικαιολογηηικά: 
1. Φση/θν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 
2. Βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ. 
3. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρύ ή ινηπέο βεβαηώζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή επαγ-

γεικαηηθέο ηαπηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ αλαθνίλσζε  
4. Αίηεζε (σοπηγείηαι από ηην ςπηπεζία μαρ). 
5. πεύζπλε δήισζε (σοπηγείηαι από ηην ςπηπεζία μαρ). 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖΠ 
  Ολόκληπη η ανακοίνυζη θα αναπηηθεί ζηο σώπο ηυν ανακοινώζευν ηος δημοηικού καηαζηήμαηορ, 
ζηο Ππόγπαμμα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ», καθώρ και ζηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος.  

ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΥΛ 

Η πποθεζμία ςποβολήρ ηυν αιηήζευν είναι από 24-05-2016 μέσπι και ηη 30-05-2016. 

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ  

α) Η ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος διάπκειαρ 

μέσπι ηξηώλ (3) μηνών, για ηην ανηιμεηώπιζη καηεπειγοςζών εποσικών αναγκών (πςπαζθάλεια) 

ππαγμαηοποιείηαι ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 206 ηος Λ.3584/2007, όπυρ έσοςν ηπο-

ποποιηθεί και ιζσύοςν, θαη εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ΑΠΔΞ θαη ησλ θξηηεξίσλ πξόζιε-

ςεο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ.2190/1994 (ΑΠΔΞ).  

β) Σο πποζυπικό πος θα απαζσοληθεί με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού οπιζμένος σπόνος διάπκειαρ 

μέσπι ηξηώλ (3) μηνών, δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνιεζεί κε όκνηα ζύκβαζε εληόο δώδεθα 

κελώλ, όπσο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ.2738/1999. Δπί-

ζεο έρεη θώιπκα ππέξβαζεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο κέζα ζην θξίζηκν δσδεθάκελν 

(παξ.2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ.2190/1994) γηα λέα απαζρόιεζε νθηάκελεο δηάξθεηαο.  

γ) Ξαξάηαζε, αλαλέσζε ή κεηαηξνπή ηεο ζύκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη απηνδηθαί-

σο άθπξε. 

 

ΝΝ  ΓΓήήκκααξξρρννοο  ΘΘααζζηηννξξηηάάοο  

  

  

ΑΑΛΛΔΔΠΠΡΡΖΖΠΠ  ΑΑΓΓΓΓΔΔΙΙΖΖΠΠ  
 

 
 

 


