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Θεσσαλονίκη,  22/10/2013 

Αριθµ. Πρωτ.: 5916 

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΝΠ∆∆ (Φο.∆.Σ.Α.) 

 

Ταχ. ∆ιεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 
Ταχ. Κώδικας :546 26 
Τηλέφωνο :(2310) 508-800 
Fax :(2310) 508-787 
E mail :ota@otenet.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

 
 
 

ΑΝΑΚΟ ΙΝΩΣΗ  
 

Για την πρόσληψη προσωπικού (40 ατόµων) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
διάρκειας δύο µηνών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 
 

 
Ο Πρόεδρος του  

Συνδέσµου ΟΤΑ Νοµού Θεσσαλονίκης 
 
Λαµβάνοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2. Την υπ΄αριθµ. 377/2013 (ορθή επανάληψη Α∆Α:ΒΛΛ1ΟΡΘΦ-ΨΟΕ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Συνδέσµου ΟΤΑ Νοµού Θεσσαλονίκης η οποία έλαβε έγκριση νοµιµότητας µε το υπ΄αριθµ.πρωτ.77711/16-10-2013 
έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 
 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  
 

Ότι θα προσλάβει προσωπικό , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δύο (2) µηνών, συνολικά 

σαράντα (40) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών όπως περιγράφονται στην  

υπ΄αριθµ.377/2013 (ορθή επανάληψη Α∆Α:ΒΛΛ1ΟΡΘΦ-ΨΟΕ) απόφαση Ε.Ε, του Συνδέσµου ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, 

που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριµένα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 
Σύνδεσµος ΟΤΑ 
Ν.Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη ∆Ε Οδηγών Γ  2 µήνες 5 

102 
Σύνδεσµος ΟΤΑ 
Ν.Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη ∆Ε Τεχνιτών  2 µήνες 5 

103 
Σύνδεσµος ΟΤΑ 
Ν.Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη ∆Ε Εποπτών  2 µήνες 5 

104 
Σύνδεσµος ΟΤΑ 
Ν.Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη ΥΕ Εργατών-τριών 2 µήνες 25 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΘΟΡΘΦ-19Β



[2] 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

101 
∆Ε Οδηγών 

 
µε επαγγ. άδεια οδήγησης 

Γ κατηγορίας 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
1. ∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων: 

α) τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή 
β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή 
Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) 
ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής 
επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 
Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του Ν. 
1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, 
δηλαδή: 
-Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή 
-Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων & Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
-Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 
-Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του Ν. 1346/83 
(ΦΕΚ 46 Α΄) ή 
-Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ 
ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

2. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ κατηγορίας. 
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα 

µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν.  
 
 (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
1. Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής 
2. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ κατηγορίας. 
3.   Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα      
      µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν. 
 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
1. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 

Γυµνασίου ή απολυτήριο δηµοτικού σχολείου για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
τεχνικής σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 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 Γ 
κατηγορίας. 

2. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ κατηγορίας. 
3.  Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε 

τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν. 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

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

Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της Γ από την 10η 
Σεπτεµβρίου 2009 και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς  
εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το Π.∆. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18-6-2008, τ.Α΄). Σύµφωνα µε 
το ίδιο Π.∆.  όσοι υποψήφιοι απέκτησαν µία από τις ανωτέρω άδειες οδήγησης µέχρι και 
την 9η Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού 
µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω 
πιστοποιητικό. 

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 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

εκδίδεται από τη Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της 
οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου 

Είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» 
δίπλα σε µια ή περισσότερες εκ των κατηγορικών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο 
υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 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 συνυποβάλλουν και 
σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. 

Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη 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 Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας 
οδήγησης αλλοδαπή µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής» 

102 
∆Ε Τεχνιτών 

 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1.    Περιλαµβάνονται όλες οι ειδικότητες: 

α) των τοµέων : Μηχανολογικού Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολογικού Κατασκευών, Α΄ή 
Β΄ κύκλου σπουδών των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων, β) των 
κλάδων: ∆οµικών έργων Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής, των ενιαίων 
πολυκλαδικών λυκείων, γ) των τοµέων: µηχανολογικού ηλεκτρολογικού 
ηλεκτρονικού και δοµικού, των τεχνικών επαγγελµατικών λυκείων, δ) των 
τµηµάτων: µηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και δοµικών 
κατασκευών, των τεχνικών επαγγελµατικών σχολών.  Περιλαµβάνονται, επίσης, 
αντίστοιχες ειδικότητες των τοµέων Ι.Ε.Κ., αντίστοιχες των σχολών µαθητείας 
Ο.Α.Ε.∆. του Ν.1346/1983 (ΦΕΚ46/Α΄), ή άλλων ισότιµων τίτλων σχολικών 
µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και η ειδικότητα χειριστών 
χωµατουργικών και ανυψωτικών µηχανηµάτων. 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
2.   Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από 

υποψηφίους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η κάλυψή 
τους από υποψηφίους µε απολυτήριο τίτλο σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη 
πλήρωσης των θέσεων.  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
3. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού 

από υποψηφίους µε τα προσόντα της παραγράφου 2, επιτρέπεται η κάλυψή τους µε 
προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής ή µε τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εµπειρία. Στην τελευταία 
περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

103 
∆Ε Εποπτών 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ∆ευτεροβάθµιας ή 

Μεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

2. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 
 (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ∆ευτεροβάθµιας ή 

Μεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

104 
ΥΕ Εργατών-τριών 

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

 

 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να είναι από 18 έως 65 ετών. 

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης 

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία κ.λ.π.). 

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού γίνονται δεκτοί υπό την προϋπόθεση ότι 

έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο 

(Ν.3584/2007 άρθρο 163 παρ.3). 

∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες.  ∆ικαίωµα συµµετοχής στη 

διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισµούς του άρθρου 

1 παρ.1 του Ν.2431/1996.  Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµογενείς αλλοδαποί που προέρχονται 

από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής 

ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε 

άλλους τρόπους (Ν.∆. 3832/1958). 

Για τους υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή 

για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.  ∆εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας 

για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη 

και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο. 

 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους οφείλουν να προσκοµίσουν τα εξής δικαιολογητικά : 

 

1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής 

βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο 

αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης  ή των κρίσιµων σελίδων 

του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.  Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία 

γέννησης πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΘΟΡΘΦ-19Β



[5] 
 

2. Μόνο για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια : 

Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (Ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: 

α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 

55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-459101, των κατωτέρω επιπέδων: Α ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Α2 ΕΠΙΠΕ∆Ο : Για την 

κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). 

Γ ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Β2 ΕΠΙΠΕ∆Ο : Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού. 

Επίσης, η γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής 

Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54006, 

τηλ. 2310/997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή 

σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 

3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών . 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται για υποχρεωτική εκπαίδευση βεβαίωση ισοτιµίας από τη 

∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (∆Ι.Π.Ο.∆.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή από τις κατά τόπους ∆/νσεις Β/θµιας Εκπαίδευσης της 

ηµεδαπής.  Για τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκοµίσουν 

επικυρωµένο αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου ούτε επίσηµη µετάφραση αυτού.  Αρκεί η υποβολή των 

απαιτούµενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων των αρµοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω. 

4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα. 

5. Εφόσον υπάρχει, βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆.. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 «Κώδικας 

Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που 

προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν.3584/2007. 

 

Η πρόσληψη προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση 

εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, 

εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ). 

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, δεν επιτρέπεται να 

απασχοληθεί µε νέα δίµηνη σύµβαση εντός δώδεκα µηνών, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 21 

του Ν.2190/1994. Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβασης σε σύµβαση αορίστου χρόνου είναι 

αυτοδικαίως άκυρη. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση της ίδιας κατηγορίας.  Η σώρευση επιλογών 

απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε 

κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

∆ιόρθωση ή συµπλήρωση των αιτήσεων, συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και 

συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από 

αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα κεντρικά 
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γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση :ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Φράγκων 6-8, 

54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. Επικοινωνίας 2310/508-800).  

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι 3 ηµέρες υπολογιζόµενες ηµερολογιακά και αρχίζει από την 

εποµένη της ανάρτησή της στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία του Συνδέσµου ΟΤΑ και στο 

διαδίκτυο, δηλαδή από τις 23/10/2013  έως και 25/10/2013  κατά τις ώρες  9.00 ως 13.00.     

 

        

Η ανακοίνωση αυτή θα αναρτηθεί: 

1. Στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου www.anakyklosi.gr . 

2. Στον ειδικό πίνακα αναρτήσεων στα κεντρικά γραφεία (φράγκων 6-8). 

3. Στο πρόγραµµα ∆ι@ύγεια. 

 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΟΤΑ 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη 
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