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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Η Ο Γήκαρτος ΙΝΣΙΚΗ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ Ν. 4764/2020
2.

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/20210 φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.

3.

Σελ κε αξ. πξση. 91546/24.12.20 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ

4. Σελ κε αξηζ. πξση. 9755/08-02-2021 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
5. Σελ αξηζ. 19/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πεξί πξφζιεςεο
πξνζσπηθνχ γηα ηελ

αληηκεηψπηζε ηνπ θνξνλντνχ

COVID-19, ζχκθσλα κε ηηο

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 74 ηνπ Ν.4745/2020 θαη 175 Ν.4764/2020
6. Σνλ ΟΔΤ ηνπ δήκνπ ηληηθήο
Αλαθοηλώλεη
Σελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ (4 άηνκα) κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ ζην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
θνξσλντνχ COVID -19 θαηά αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα:
Α/Α

ΚΛΑΓΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

101

ΓΔ Οδεγψλ

1

8 κήλεο

102

ΤΔ Δξγαηψλ – ηξησλ
Καζαξηφηεηαο

3

8 κήλεο

1. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔ ΟΓΗΓΧΝ

α)

Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο
αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη ειιείςεη απηψλ, απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη
κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο
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θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο 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 ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 10 αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ θαη

β)

Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ ή (C) θαηεγνξίαο κε ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ
Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ
Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) απαηηείηαη: είηε ε θαηνρή Γειηίνπ
Δπηκφξθσζεο Οδεγνχ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ηεο Π.Δ. ζηελ πεξηνρή ηεο νπνία βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ. είηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ θνηλνηηθνχ
αξηζκνχ «95» δίπια ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ πνπ
θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη απαηηνχληαη απφ ηελ Πξφζθιεζε. ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε
αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ ή
ππνθαηεγνξηψλ θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) θαη εθφζνλ
πξνθχπηνπλ ιφγνη θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλέθδνζήο ηεο, γίλεηαη δεθηή θαη ε
ΒΔΒΑΙΧΗ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ
νπνία, πξέπεη λα αλαθέξνληαη: • Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην φλνκα παηξφο ηνπ αηηνχληνο ηε
βεβαίσζε • Ο αξηζκφο ηεο άδεηαο νδήγεζεο, ηελ νπνία θαηέρεη, θαζψο θαη ε ηζρχο ηεο
(έλαξμε, ιήμε) • Η θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΙ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη απαηηείηαη
απφ ηελ αλαθνίλσζε, θαζψο θαη ε ηζρχο ηνπ (έλαξμε –ιήμε) θαη λα επηβεβαηψλεηαη φηη ε
άδεηα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία επαλέθδνζήο ηεο, ιφγσ ελζσκάησζεο θαηεγνξίαο ή
ππνθαηεγνξίαο ΠΔΙ. Απηνλφεην είλαη φηη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
νπσζδήπνηε ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ Πξφζθιεζε άδεηα νδήγεζεο θαη

γ)

Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. Δθφζνλ δελ έρεη
παξαιεθζεί, γίλεηαη δεθηφ ζαλ δηθαηνινγεηηθφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο
ππεξεζίαο κεηαθνξψλ πεξί ππνβνιήο αίηεζεο γηα πξψηε ρνξήγεζε/αλαλέσζε/
αληηθαηάζηαζε θάξηαο πνπ έρεη ππνβάιιεη. (ΑΓΑ:ΧΔΟΟ465ΥΘΞ-Β2Θ, ΑΓΑ:
7ΥΑΝ465ΥΘΞ-ΘΝΙ).

2. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
Γελ απαηηνχληαη ηππηθά πξνζφληα πξφζιεςεο.
ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
1. Οη ππνςήθηνη/εο πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ.
2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ.
3. Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία,
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ) κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο εμαίξεζεο. Δμαίξεζε: Οη
ππνςήθηνη γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί έρνπλ αξζεί ή
έρνπλ απνιπζεί ππφ φξν (Ν. 2207/1994 άξζξν 4 παξ. 6)
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ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα
ππνβάιινπλ, πιένλ ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ φπνπ απαηηείηαη, ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
Α) Φσηναληίγξαθν ησλ 2 φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο
Β) Τπεχζπλε δήισζε φηη πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη γηα
ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ Ν. 3584/07, δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ,
έρνπλ ηελ θπζηθή θαηαιιειφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Γ) Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
Γ) Τπεχζπλε δήισζε πξνυπεξεζίαο.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε αλαδήηεζε απαηηνχκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ είηε κε ειεθηξνληθφ είηε κε άιιν ηξφπν, ιφγσ ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ,
ν/ ε ππνςήθηνο δχλαηαη λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75)
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ,ζα θαηαγξάθεη ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ δηαζέηεη ( φπνπ
απαηηείηαη), νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη εθφζνλ πξνθχςεη πξνζιεπηένο, ζα πξνζθνκίζεη
απηά πξηλ ηελ πξφζιεςή ηνπ/ηεο.
Οη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
, απεπζχλνληάο ηελ πξνο ηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, θαη
Αλάπηπμεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, Γξαθείν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο
Μέξηκλαο κε ειεθηξνληθή κνξθή ζην : prosopiko@sidiki.gr.
Οη αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο έσο θαη ηελ Σεηάξηε 24/02/2021, αξρήο γελνκέλεο απφ
ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνχζεο ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ
34, ηδεξφθαζηξν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο www.sintiki.gov.gr.
Ο Γήκαξρνο ΙΝΣΙΚΉ

Φψηηνο Γνκνπρηζίδεο
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