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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για  την  πρόσληψη  προσωπικού  µε  σύµβαση  εργασίας  ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου,  χρονικής διάρκειας τριών (3)  µηνών,  για
την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2019

Ο
∆ΗΜΟΣ
ΛΟΚΡΩ

Ν

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87
Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071 /2012 «Ρυθµίσεις για
την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την  αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση  οδηγίας  2009/50ΕΚ»σύµφωνα  µε  τις  οποίες
εξαιρείται από την προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη
προσωπικού  για  την  αντιµετώπιση  κατεπειγουσών  ή  εποχικών  ή
πρόσκαιρων  αναγκών  µε  σύµβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου
ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες
µέσα σε συνολικό χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε
µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/99.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007)
«Κώδικας  Κατάστασης  ∆ηµοτικών  και  Κοινοτικών  Υπαλλήλων»  όπως
τροποποιήθηκε  µε  την  παρ.  2  του  άρθρου  41  του  Ν.4325/2015,  µε
αντικείµενο  την  πρόσληψη  προσωπικού  για  την  αντιµετώπιση
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κατεπειγουσών ή εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, τρίµηνης
(3) διάρκειας.

5. Την αριθ. 10/96 Α/ 2019  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Λοκρών µε θέµα πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ για την 
κάλυψη δράσεων πυροπρο-στασίας έτους 2019.

ΑΔΑ: 6Ρ92ΩΛΤ-Α9Σ



6. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λοκρών (ΦΕΚ

2972/Β΄/23.12.2011) με τις ισχύουσες τροποποιήσεις.
7. Την αριθ. 5453/7-5-2019 βεβαίωση Οικονοµικής υπηρεσίας ∆ήµου Λοκρών περί 

ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη µισθοδοσίας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη,  µε  σύµβαση  εργασίας   ιδιωτικού  δικαίου  ορισµένου
χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων  (14) ατόµων  για  την  κάλυψη έκτακτων
κατεπειγουσών  αναγκών  δράσεων  πυροπροστασίας  2019  και
συγκεκριµένα  του  εξής,  ανά  υπηρεσία,  έδρα,  ειδικότητα  και  διάρκεια
σύµβασης,  αριθµού  ατόµων  (βλ.  ΠΙΝΑΚΑ  Α),  µε  τα αντίστοιχα
απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης
Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας
Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης
Αριθµός
ατόµων

101 ∆ήµος Λοκρών Αταλάντη ∆Ε Οδηγών Πυροπροστασίας
(µε άδεια οδήγησης Γ΄

κατηγορίας)

3 3

102 ∆ήµος Λοκρών Αταλάντη ∆Ε Οδηγών Πυροπροστασίας
(µε άδεια οδήγησης Ε΄

κατηγορίας)

3 2

103 ∆ήµος Λοκρών Αταλάντη ΥΕ Εργατών 
Πυροπροστασίας

3 9

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού 
Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων 
Αυτοκινήτου ή
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών 
Αυτοκινήτων ή
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή
- Ηλεκτρολόγου  Αυτοκινήτων  Οχηµάτων  ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
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Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

α)  Απολυτήριος  τίτλος  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου
γυµνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  µέχρι  και  το  1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία
τουλάχιστον  τριών  (3)  ετών,  µετά  την  απόκτηση  της  άδειας  οδήγησης
αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

α)  Απολυτήριος  τίτλος  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου
γυµνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  µέχρι  και  το  1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία
τουλάχιστον  έξι  (6)  µηνών,  µετά  την  απόκτηση  της  άδειας  οδήγησης
αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για  την  άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  Γ’  κατηγορίας  από  10
Σεπτεµβρίου  2014  απαιτείται  υποχρεωτικά  η  προσκόµιση  του
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά 
τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :

είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να
είναι  σε  ισχύ  και  το  οποίο  εκδίδεται  από  την  Υπηρεσία
Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  της  οικείας  Περιφερειακής
Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του
ενδιαφεροµένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του
κοινοτικού αριθµού «95»  δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ
των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος
και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας,  για  την
ενσωµάτωση  µίας  ή  περισσοτέρων  κατηγοριών  ή
υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής
Ικανότητας  (ΠΕΙ)  και  εφόσον  προκύπτουν  λόγοι
καθυστέρησης  της  διαδικασίας  επανέκδοσής  της,  γίνεται
δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆/νσης
Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  στην  οποία,  πρέπει  να
αναφέρονται:

 Το ονοµατεπώνυµο και  το  όνοµα πατρός  του  αιτούντος  τη
βεβαίωση

 Ο αριθµός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και
η ισχύς της (έναρξη , λήξη)

 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και
απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη –λήξη) και να
επιβεβαιώνεται  ότι  η  άδεια  βρίσκεται  σε  διαδικασία  επανέκδοσής  της,  λόγω
ενσωµάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο  είναι  ότι  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να
προσκοµίσουν οπωσδήποτε την απαιτούµενη από την
ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Σε  περίπτωση  που  η  υπηρεσία  Μεταφορών  και
Επικοινωνιών της  οικείας  Περιφερειακής  Ενότητας  δεν  έχει  προχωρήσει
στη  συγκρότηση  επιτροπής  για  τις  εξετάσεις  του  ανωτέρω
πιστοποιητικού (ΠΕΙ),  ο υποψήφιος  προκειµένου να  γίνει  δεκτός  για  τη
θέση  του  Ο∆ΗΓΟΥ  της  συγκεκριµένης  ανακοίνωσης,  πρέπει  να
προσκοµίσει  απαραιτήτως  σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο
οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’
αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούµενης άδειας, αλλά
µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει
οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε  περίπτωση  αδυναµίας  της  αρµόδιας  υπηρεσίας  να  χορηγήσει  την
βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

 η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να
αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και
 η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986
του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης
της  κατηγορίας  επαγγελµατικής  άδειας  οδήγησης  που  ζητείται  από  την
προκήρυξη.
Στην  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  είναι  κάτοχοι  επαγγελµατικής  άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση
της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής
µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού 
Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων 
Αυτοκινήτου ή
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών 
Αυτοκινήτων ή
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή
- Ηλεκτρολόγου  Αυτοκινήτων  Οχηµάτων  ή  Τεχνικού  Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ  ή
άλλος  ισότιµος  τίτλος  σχολικής  µονάδας  της  ηµεδαπής  ή  αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Ε΄ κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Ε΄ κατηγορίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

α)  Απολυτήριος  τίτλος  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου
γυµνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  µέχρι  και  το  1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία
τουλάχιστον  τριών  (3)  ετών,  µετά  την  απόκτηση  της  άδειας  οδήγησης
αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Ε' κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

α)  Απολυτήριος  τίτλος  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου
γυµνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  µέχρι  και  το  1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία
τουλάχιστον  έξι  (6)  µηνών,  µετά  την  απόκτηση  της  άδειας  οδήγησης
αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Ε' κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για  την  άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  Γ’  κατηγορίας  από  10
Σεπτεµβρίου  2014  απαιτείται  υποχρεωτικά  η  προσκόµιση  του
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά 
τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :

είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να
είναι  σε  ισχύ  και  το  οποίο  εκδίδεται  από  την  Υπηρεσία
Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  της  οικείας  Περιφερειακής
Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του
ενδιαφεροµένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του
κοινοτικού αριθµού  «95»  δίπλα  σε  µία ή περισσότερες εκ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος
και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας,  για  την
ενσωµάτωση  µίας  ή  περισσοτέρων  κατηγοριών  ή
υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής
Ικανότητας  (ΠΕΙ)  και  εφόσον  προκύπτουν  λόγοι
καθυστέρησης  της  διαδικασίας  επανέκδοσής  της,  γίνεται
δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆/νσης
Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  στην  οποία,  πρέπει  να
αναφέρονται:

 Το ονοµατεπώνυµο και  το  όνοµα πατρός  του  αιτούντος  τη
βεβαίωση

 Ο αριθµός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και
η ισχύς της (έναρξη , λήξη)
 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και
απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη –λήξη) και να
επιβεβαιώνεται  ότι  η  άδεια  βρίσκεται  σε  διαδικασία  επανέκδοσής  της,  λόγω
ενσωµάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο  είναι  ότι  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να
προσκοµίσουν οπωσδήποτε την απαιτούµενη από την
ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Σε  περίπτωση  που  η  υπηρεσία  Μεταφορών  και
Επικοινωνιών της  οικείας  Περιφερειακής  Ενότητας  δεν  έχει  προχωρήσει
στη  συγκρότηση  επιτροπής  για  τις  εξετάσεις  του  ανωτέρω
πιστοποιητικού (ΠΕΙ),  ο υποψήφιος  προκειµένου να  γίνει  δεκτός  για  τη
θέση  του  Ο∆ΗΓΟΥ  της  συγκεκριµένης  ανακοίνωσης,  πρέπει  να
προσκοµίσει  απαραιτήτως  σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο
οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’
αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για  τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων,  όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία
της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούµενης άδειας, αλλά
µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει
οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε  περίπτωση  αδυναµίας  της  αρµόδιας  υπηρεσίας  να  χορηγήσει  την
βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

 η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να 
αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και
 η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή
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ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  είναι  κάτοχοι  επαγγελµατικής  άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση
της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής
µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».

103 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.
3. ∆εν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 Του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,

υποδικία, δικαστική συµπαράσταση).

Κατά  την  επιλογή  των  υποψηφίων  θα  συνεκτιµώνται  τα  τυπικά  και  ουσιαστικά
προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα µαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγοµένων
για το συγκεκριµένο έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά, 
εκτός από τα ανωτέρω αναγραφόµενα απαιτούµενα προσόντα, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του 

Υπαλληλικού Κώδικα:
α)  ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί  για  κακούργηµα  και  σε  οποιαδήποτε  κλοπή,
υπεξαίρεση  (κοινή  και  στην  υπηρεσία),  απάτη,  εκβίαση,  πλαστογραφία,  απιστία
δικηγόρου,  δωροδοκία,  καταπίεση,  απιστία  περί  την  υπηρεσία,  παράβαση
καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκληµα  κατά  της  γενετήσιας  ελευθερίας  ή  οικονοµικής  εκµετάλλευσης  της
γενετήσιας ζωής,
β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για
κακούργηµα ή  για  πληµµέληµα της  προηγούµενης  περίπτωσης,  έστω και  αν  το
αδίκηµα παραγράφηκε,
γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση
δ) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν απασχολήθηκε σε δηµόσια υπηρεσία ή
ΝΠ∆∆ της παρ. 1, του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχιακού
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εργαζόµενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι προκειµένου
να κριθεί εάν αυτός ο υποψήφιος έχει κώλυµα πρόσληψης ή όχι.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην
οποία  απασχολήθηκε  και  την  ακριβή  χρονική  διάρκεια  της  απασχόλησής  του
(έναρξη – λήξη).

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαµους) και πιστοποιητικό γέννησης
(για άγαµους)

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος  Λοκρών καθώς  και  των  ∆ηµοτικών Ενοτήτων,  συντασσόµενου  σχετικού
πρακτικού ανάρτησης, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λοκρών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία της Υπηρεσίας µας
αυτοπροσώπως  ή  µε  άλλο  εξουσιοδοτηµένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  ή
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, απευθύνοντάς
την στην ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών – Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού &
∆ιοικητικής Μέριµνας (υπόψη κ. ∆ηµητρίου Κων/νου και κ. Ματθαίου Ιωάννη, τηλέφωνα 
επικοινωνίας22330-22374 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες).

Η  προθεσµία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  πέντε  (5)  ηµέρες  (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά)  και  αρχίζει  από  την  εποµένη  της  ανάρτησής  της  στο  κατάστηµα  της
υπηρεσίας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ.ΛΙΟΛΙΟΣ

ΑΔΑ: 6Ρ92ΩΛΤ-Α9Σ


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αταλάντη, 7-5-2019
	Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) µηνών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2019
	Ανακοινώνει
	ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
	∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
	ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
	Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


		2019-05-07T14:16:18+0300
	Athens




