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     Αριθμ. Πρωτ.42576

 

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) 

ΜΗΝΩΝ

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

        Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 206  του Ν. 3584/2007. 

3. Τις διατάξεις του άρθρ.4, παρ.1, περ.κγ΄ ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκε από το 

άρθρο από το άρθρο 8, παρ.2 του Ν.4325/2015. 

4. Τις διατάξεις του εδαφίου ιε  της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο».

5.  To με  αρ.πρωτ.  41927/26-11-2018  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και 

Ανακύκλωσης.

6. Tην 886/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

7. Τη με αριθμό πρωτ.42097/26-11-2018 βεβαίωση πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών 

υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού-Ισολογισμού και Λογιστικής).

8. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 1928/Β΄/30-5-2018).

9.Το γεγονός ότι δεν εκδόθηκαν οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018 όπως αυτά 

οριζόταν  εντός  του  οκταμήνου  από  την  έκδοση  των  προσωρινών  αποτελεσμάτων  και  οι 

συμβάσεις των εργαζομένων που προσλήφθηκαν με τη με αριθμό 775/3-4-2018 απόφαση 

του Δημάρχου Λαρισαίων πρόκειται να λήξουν στις 3-12-2018.

                                                            

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη εκατόν δύο (102) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, διάρκειας ως δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων υπηρεσιακών  αναγκών  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης 

όπως φαίνεται παρακάτω:
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

2. Να  έχουν  Υγεία  και  φυσική  κατάσταση  που  τους  επιτρέπει  την  εκτέλεση  των 

καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, 

υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά άρθρο 

47 παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Οι υποψήφιοι ειδικότητας  ΔΕ 29 Οδηγοί Απορριμματοφόρου Γ΄ 
κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου θα πρέπει να κατέχουν:

- Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας

- Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται 

είτε με την κατάθεση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 

εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της 

οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, είτε με την καταχώρηση επί του εντύπου της 

άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα στην κατηγορία Γ’. 

- Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται 

από  τη  Διεύθυνση  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

- Δίπλωμα  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 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ

                        
                          ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 22

               
             ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
         
           ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 77

ΣΥΝΟΛΟ 102
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Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ 

ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικής  μονάδας  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης 

ειδικότητας

Προσόντα α’ επικουρίας 

(εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα πιο πάνω προσόντα)

- Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας

- Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται 

είτε με την κατάθεση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 

εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της 

οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, είτε με την καταχώρηση επί του εντύπου της 

άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα στην κατηγορία Γ’. 

- Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται 

από  τη  Διεύθυνση  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

- Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

- Εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, 

μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας.

Προσόντα β’ επικουρίας 

(εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα πιο πάνω προσόντα)

- Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας

- Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται 

είτε με την κατάθεση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 

εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της 

οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, είτε με την καταχώρηση επί του εντύπου της 

άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα στην κατηγορία Γ’. 

- Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται 

από  τη  Διεύθυνση  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Απολυτήριος  τίτλος  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου  γυμνασίου  ή  για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ/τος 580/1970 ή απολυτήριο 

τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία 
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οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 

οδήγησης αυτοκινήτου.

Προσόντα γ’ επικουρίας 

(εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα πιο πάνω προσόντα)

  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.Δ.  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 επαγγελματικής 

άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

Ισχύουσα επαγγελματική  άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας.

 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

Β.  Οι  υποψήφιοι    ειδικότητας   ΥΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ     θα  πρέπει  να 

κατέχουν:
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή ισότιμο τίτλο 

της αλλοδαπής ή Απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης , του άρθρου 1 του ν.2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής ή ισοδύναμο 

απολυτήριο  τίτλο  κατώτερης τεχνικής  σχολής  του  ν.δ  590/1970  ή  άλλο  ισότιμο  τίτλο  της 

αλλοδαπής.  Δεκτοί  επίσης  γίνονται  οι  απολυτήριοι  τίτλοι  Γ΄Γυμνασίου  των  σχολικών 

περιόδων 1976-1977 ως και 1979-1980.

Γ. Οι υποψήφιοι    ειδικότητας   ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ     θα πρέπει  να 

κατέχουν:
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή ισότιμο τίτλο 

της αλλοδαπής ή Απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης , του άρθρου 1 του ν.2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής ή ισοδύναμο 

απολυτήριο  τίτλο  κατώτερης τεχνικής  σχολής  του  ν.δ  590/1970  ή  άλλο  ισότιμο  τίτλο  της 

αλλοδαπής.  Δεκτοί  επίσης  γίνονται  οι  απολυτήριοι  τίτλοι  Γ΄Γυμνασίου  των  σχολικών 

περιόδων 1976-1977 ως και 1979-1980.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση (διαθέσιμη  στο ισόγειο  του  Δημοτικού  Καταστήματος  στο  γραφείου  του  κ. 

Βλησσαρούλη Βασιλείου).

2. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών.

      3.    Ισχύουσα επαγγελματική  άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας.
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             Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

             Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ (όπου απαιτείται).

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8  παρ.4  του  Ν.  1599/1986  (επισυνάπτεται  στην 

αίτηση συμμετοχής).

Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 

29-11-2018.     

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής  τους  και  να  την 

υποβάλουν,  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 

η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της 

υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Λαρισαίων,  Ίωνος Δραγούμη 1,  Τ.Κ. 
41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κου Βλησσαρούλη 
Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 2410-531445) από 30-11-2018 ως 4-12-2018 .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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