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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ δύν ( 2) αηόκσλ εηδηθόηεηαο ΓΔ Οδεγώλ κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ρξνληθήο δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ
Έτοντας σπόυη:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007, όπσο αληηθαζίζηαηαη από ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 41 ηνπ Ν.
4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α/11-5-2015).
2.Τελ ππ΄αξηζ. Α.Π. νηθ. 27404/31-7-2015 εγθύθιην.
3. Τελ ππ΄αξηζ. 219/2017 Απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πεξί έγθξηζεο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ δύν
(2) αηόκσλ κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ.
4.Τν ππ΄αξηζ. 27333/21-12-2017 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο - Γεληθήο
Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο - Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο – Τκήκα Γηνηθεηηθό / Οηθνλνκηθό (Έιεγρνο
λνκηκόηεηαο ηεο ππ΄αξηζ. 219/2017 Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ).
ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ
Τελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθνύ
αξηζκνύ δύν (2) αηόκσλ, Δηδηθόηεηαο ΓΔ Οδεγώλ , γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ θαη επεηγνπζώλ αλαγθώλ
πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Γηδπκνηείρνπ λα κεηαθέξεη ηα ζηεξεά αζηηθά απόβιεηα ζην ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο
απνξξηκκάησλ ζηελ Κνκνηελή.
Α '. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ.
2. Να έρνπλ πγεία θαη θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα ηνπο
αλαηεζνύλ.
3. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ ππαιιειηθνύ θώδηθα.
Β΄. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1. Γηα ηνπο ΓΔ Οδεγώλ απαηηείηαη Γίπισκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ α) ηερληθνύ
απηνθηλήησλ νρεκάησλ ή β) εθπαηδεπηή ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ ή πηπρίν Α΄ή Β΄θύθινπ ζπνπδώλ
ΤΔΔ εηδηθόηεηαο Μεραλώλ θαη Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο ηίηινο εληαίνπ πνιπθιαδηθνύ ιπθείνπ
ηκήκαηνο Μεραληθώλ απηνθηλήησλ ή ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
εηδηθόηεηαο Μεραλώλ απηνθηλήηνπ ή ζρνιήο καζεηείαο ΟΑΔΓ εηδηθόηεηαο κεραλνηερλίηε απηνθηλήηνπ ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο , αληίζηνηρεο ή ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο πνπ
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ.
2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ από ππνςήθηνπο κε ηα πξνζόληα ηεο
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε κε πξνζόλ δηνξηζκνύ νπνηνδήπνηε απνιπηήξην ηίηιν
ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ
ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ απηνύ από ππνςεθίνπο κε ηα πξνζόληα ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ , επηηξέπεηαη ε θάιπςή
ηνπο κε πξνζόλ απνιπηήξην ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία.
3. Δπαγγεικαηηθή Άδεηα Οδήγεζεο Δ΄ Καηεγνξίαο.
4.Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο.

5.Κάξηα Χεθηαθνύ Ταρνγξάθνπ

Γ'. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ
Πξνηάζζνληαη θαηά ζεηξά
1. Υπνςήθηνη ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ
2. Υπνςήθηνη ησλ ππόινηπσλ δήκσλ ηνπ Ννκνύ ΄Δβξνπ.
3. Οη κόληκνη θάηνηθνη όισλ ησλ Ννκώλ ηεο Φώξαο (ρσξίο εληνπηόηεηα)
Γ '. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηεο Υπεξεζίαο καο ζην Γξαθείν ηεο
Γξακκαηείαο (Νν. 4 ), ζε εξγάζηκεο ώξεο θαη εκέξεο, εληόο πξνζεζκίαο δύν εξγάζηκσλ (2) εκεξώλ πνπ αξρίδεη
από ηελ επνκέλε εκέξα αλάξηεζήο ηεο ζην δεκνηηθό καο θαηάζηεκα, ήηνη από 04-1-2018 έσο θαη
05/01/2018.
Δ '. ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά :
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
2. Υ.Γ. όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ ππαιιειηθνύ θώδηθα, ήηνη όηη -α) δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί
γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ,
δσξνδνθία, θαηαπίεζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο
εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο -β) δελ είλαη ππόδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα
γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε -γ)
δελ έρνπλ ζηεξεζεί ιόγσ θαηαδίθεο ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη -δ) δελ ηεινύλ ππό δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε. 3. Υ.Γ. ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη εάλ ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν από ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία.
3. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (αθνξά ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ αλήιηθα ηέθλα)
4. Βεβαίσζε Μόληκεο Καηνηθίαο.
5. Δπαγγεικαηηθή Άδεηα Οδήγεζεο Δ΄ θαηεγνξίαο
6. Απνιπηήξηνο Τίηινο
7. Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο
8. Κάξηα Χεθηαθνύ Ταρνγξάθνπ
Σ'. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Η παξνύζα λα αλαξηεζεί νιόθιεξε ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο .

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ

ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΠΑΣΟΤΡΙΓΗ

