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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δίκελεο δηάξθεηαο ζην Γήκν γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ ππξνπξνζηαζίαο. 

 

Ο Γήκνο Αλαηνιηθήο Μάλεο, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πιήξσζε ζέζεσλ ζπλνιηθά είθνζη  (20) αηόκσλ, 

 12  άηνκα κε ηελ εηδηθόηεηα ΥΔ16 Δξγαηώλ Ππξνπξνζηαζίαο, 

 8  άηνκα ΓΔ Οδεγώλ (ρσξίο θάξηα ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ θαη κε άδεηα νδήγεζεο 

Γ΄θαηεγνξίαο) 

 

κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξόλνπ, δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ 

αξηζκ.   154/2012 Α.Γ.. Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο πνπ λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. Πξση. 

50258/9552/12-6-2012 όκνηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη 

Ινλίνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007. 

 

Οη ΓΔ Οδεγώλ (ρσξίο  θάξηα ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ θαη κε άδεηα νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο)   

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: ΓΔ Οδεγώλ 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ: 8 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ: 2 κήλεο 
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

Α.-α) Γίπλφμα Δπαγγελμαηικής Καηάρηιζης ΙΔΚ ειδικοηήηφν: (α) Τετνικού Ασηοκινήηφν Οτημάηφν ή (β) Δκπαιδεσηή 

Υπουηθίφν Οδηγών Ασηοκινήηφν ή Πηστίο Α' ή Β' κύκλοσ ζποσδών ΤΔΔ ειδικόηηηας Μητανών και Σσζηημάηφν 

Ασηοκινήηοσ ή Απολσηήριος ηίηλος Δνιαίοσ Πολσκλαδικού Λσκείοσ ημήμαηος Μητανικών Ασηοκινήηφν ή Τετνικής 

Δπαγγελμαηικής Στολής Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης ειδικόηηηας Μητανών Ασηοκινήηοσ ή Στολής Μαθηηείας ηοσ 

ΟΑΔΓ ηοσ ν. 1346/1983 ειδικόηηηας Μητανοηετνίηη Ασηοκινήηοσ ή ζσναθούς ειδικόηηηας, δηλαδή: 

- Ηλεκηρολογικών Σσζηημάηφν Ασηοκινήηοσ ή 

- Ηλεκηρομητανικών Σσζηημάηφν και Ασηομαηιζμού Ασηοκινήηοσ ΤΔΔ ή 

 -Ηλεκηρικού Σσζηήμαηος Ασηοκινήηοσ ΤΔΣ δεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης ή 

- Ηλεκηροηετνίηη Ασηοκινήηοσ Στολής Μαθηηείας ηοσ ΟΑΔΓ ηοσ ν. 1346/1983 ή 

- Ηλεκηρολόγοσ Ασηοκινήηφν Οτημάηφν ή Τετνικού Μητανοηρονικής  ΙΔΚ ή άλλος ιζόηιμος ηίηλος ζτολικής μονάδας 

ηης ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανηίζηοιτης ειδικόηηηας.                

β) Ιζτύοσζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζης Γ΄ καηηγορίας, και 

γ) Πιζηοποιηηικό Επαγγελμαηικής Ικανόηηηας (ΠΕΙ) για όζοσς απαιηείηαι, (ζύμθφνα με ηις Σσμπληρφμαηικές 

Γιεσκρινίζεις ποσ ακολοσθούν). 

  

 



  

 ή 

Β.α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή 

ηζόηηκν ηίηιν ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο . 

β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο, θαη 

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) γηα όζνπο απαηηείηαη, (ζύκθσλα κε ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο πνπ αθνινπζνύλ). 

ή 

Γ.α) Απνιπηήξηνο ηίηινο  ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο 

πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο  

ηίηιν 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  

άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ . 

β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' θαηεγνξίαο θαη 

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) γηα όζνπο απαηηείηαη, (ζύκθσλα κε ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο πνπ αθνινπζνύλ). 

ή 

Γ.α) Απνιπηήξηνο ηίηινο  ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (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 θαη  αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο  

άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

 β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' θαηεγνξίαο, θαη 

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) γηα όζνπο απαηηείηαη, (ζύκθσλα κε ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο πνπ αθνινπζνύλ). 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) απαηηείηαη : 

είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο Οδεγνύ, 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 θνηλνηηθνύ αξηζκνύ «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 έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ αλσηέξσ 

πηζηνπνηεηηθνύ (ΠΔΙ), ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηόο γηα ηε ζέζε ηνπ ΟΓΗΓΟΥ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απαξαηηήησο ζρεηηθό έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο 



απηήο, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ εμ’ αθνξκήο ηεο κε 

ζπγθξόηεζεο ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο. 

  

Γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, 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 αιινδαπήο, 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». 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: YE16 Δξγαηώλ Ππξνπξνζηαζίαο 
ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ: 12 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ: 2 κήλεο 

      Τππηθά πξνζόληα δηνξηζκνύ δελ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2527/97 γηα 

ηνλ θιάδν ΥΔ16 Δξγαηώλ. 

 

Γεληθά Πξνζόληα πξόζιεςεο 

1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο θαη 65 εηώλ. 

2.Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο 

ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ. 

3.Γίλνληαη δεθηνί   ζηε δηαδηθαζία επηινγήο  νη ππνςήθηνη πνπ είλαη έιιελεο πνιίηεο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζηε δηαδηθαζία έρνπλ θαη νη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππό ηνπο 

πεξηνξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.2431/1996. Γίλνληαη επίζεο δεθηνί Βνξεηνεπεηξώηεο, Κύπξηνη 

Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη από ηα λεζηά Ίκβξν 

θαη Τέλεδν, ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ηδηόηεηά 

ηνπο σο Διιήλσλ θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε απνδεηθλύεηαη κε άιινπο ηξόπνπο (λ.δ.3832/1958). 

 

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα απαηηείηαη ε γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο ζε βαζκό 

επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, ε νπνία απνδεηθλύεηαη κε 

Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο (λ.2413/1996 άξζξν 10 παξ. 1) πνπ ρνξεγείηαη από ην Κέληξν Διιεληθήο 

Γιώζζαο: α) ΥΠΔΠΘ Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Τ.Κ. 151 80 Αζήλα, ηει. 210−3443384 θαη β) Καξακανύλα 

1, Πι. Σθξά, Τ.Κ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310− 459101, ησλ θαησηέξσ επηπέδσλ: 

Α ΔΠΙΠΔΓΟ ή Α2 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Υ.Δ.). 

Β ΔΠΙΠΔΓΟ ή Β1 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ ή θαη Δξγαηνηερληθνύ Πξνζσπηθνύ. 

  

   
 

 
 Οη ππνςήθηνη δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα 

(θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή αληίιεςε ή απαγόξεπζε). Γηα ηελ πξόζιεςε ζε ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή 



αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηα θσιύκαηα 

δηνξηζκνύ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα, πνπ νθείινληαη ζε πξνεγνύκελε 

εγθιεκαηηθή δξάζε δελ ηζρύνπλ γηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο 

πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί ή έρνπλ απνιπζεί ππό όξν. 

 Δπηηξέπεηαη ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηνπο Ο.Τ.Α. γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ 

αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν 

(02) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. Ο ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ 

γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994,όπσο ηζρύεη.. 

 Γελ θαηαηάζζνληαη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε ηνλ θνξέα δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο όπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.164/2004, εθηόο αλ ε πξόζιεςή ηνπο δηθαηνινγείηαη από 

αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο. Αληηθεηκεληθόο ιόγνο πθίζηαηαη θαη ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2 

παξ.6 ηνπ Ν.3260/2004, εθόζνλ ζεσξείηαη βέβαην από ην θνξέα όηη ε επαλαπξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ 

ζα έρεη ηα ίδηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα ηνλ αξηζκό ησλ επηηξεπόκελσλ δηαδνρηθώλ ζπκβάζεσλ 

θαη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα απηώλ, όπσο θαη ησλ δηαδνρηθά θαηαξηηδόκελσλ, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ Π.Γ.164/2004. 

 Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κε ηελ αίηεζε ηνπο, 

1. Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο. 

2. Υπεύζπλε Γήισζε όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα 

(θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή αληίιεςε ή απαγόξεπζε), 

3. Υπεύζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία ζα δειώλνπλ ην ρξόλν απαζρόιεζεο ηνπο ζε θνξείο ηνπ 

Γεκόζηνπ Τνκέα ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1 ηνπ Ν.3812/2009, θαηά ηνπο δώδεθα (12) ηειεπηαίνπο κήλεο. 

 

 

Δπηπιένλ: 

Οη ππνςήθηνη ΓΔ Οδεγώλ  ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

απόδεημε ησλ ηππηθώλ πξνζόλησλ πνπ δηαζέηνπλ . 

 

Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ πεξηπη. ηε΄ ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/09 νξίδεηαη όηη ην πξνζσπηθό πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα αληηκεηώπηζε 

θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο 

ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα κελώλ, εμαηξείηαη ησλ 

δηαδηθαζηώλ ηνπ λ. 2190/94 

 

Παξάηαζε ή ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο κέζα ζην αλσηέξσ δσδεθάκελν δηάζηεκα ή κεηαηξνπή ηεο ζύκβαζεο 

ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο. Ο θνξέαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξόζιεςε απνζηέιιεη ηνλ 

πίλαθα ησλ πξνζιεπηέσλ ζην ΑΣΔΠ, θαζώο θαη όινπο ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θάζε έηνπο, ην αξγόηεξν 

κέρξη ηελ 31ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο. Τν ΑΣΔΠ δηελεξγεί έιεγρν γηα ηε ζπλδξνκή ησλ όξσλ 

πξόζιεςεο ηεο παξνύζαο πεξίπησζεο. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί όηη απαζρνιείηαη ή απαζρνιήζεθε 

πξνζσπηθό θαηά παξάβαζε ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ, εθαξκόδεηαη ε παξάγξαθνο 15 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 

2190/1994, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2527/1997. 
 

Η πξόζιεςε ζα δηελεξγεζεί άκεζα κε Απόθαζε Γεκάξρνπ θαη ε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) 

κελώλ. 

 

 

Τπνβνιή θαη Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ 

 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν θαηεγνξίαο 

πξνζσπηθνύ (ΓΔ ή ΥΔ). Η ζώξεπζε  ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο 

αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ 

ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Καη΄εμαίξεζε, ζώξεπζε ζέζεσλ δύν θαηεγνξηώλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΥΔ επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζηελ αλαθνίλσζε πξνβιέπνληαη ηόζν ζέζεηο 

θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ θαη κε εκπεηξία θαη ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη 

ζέζεηο θαηεγνξίαο ΥΔ. Σηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ηεο ΥΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη κία κόλν 



αίηεζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην ζύλνιν ησλ ζέζεσλ (θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΥΔ ) 

πνπ επηδηώθεη. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηνλ Γήκν Αλαηνιηθήο Μάλεο, έδξα Γύζεην Λαθσλίαο, 

Διεπζεξνιαθώλσλ, Τ.Κ. 23200 θαη εηδηθόηεξα ζηo Γξαθείν Πξνζσπηθνύ (αξκόδηεο νη θ. Μαξία 

Μπεξηδειέηνπ θαη Οιπκπία Αδακίδνπ), έσο ηελ  18/7/ 2012. 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο αξκόδηεο ππαιιήινπο 

ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μάλεο, θ.  Μαξία Μπεξηδειέηνπ θαη Οιπκπία Αδακίδνπ, ηει.: 27333-60344 θαη 

27333-60335. 

 

 

 

                                                                                           Ο Γήκαξρνο  Αλαηνιηθήο Μάλεο 

 

 

Πέηξνο  Αλδξεάθνο 
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