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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Νίκαια: 13/02/2019  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.:    7595 
∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 
Ταχ. ∆/νση: Π. Τσαλδάρη 10  
Τ.Κ.: 18450 ΝΙΚΑΙΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 
 

Ο ∆ΗΜΟΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/ 28-10-2007) «Κύρωση 

Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/07-07-1994) 

«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων 
διοίκησης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄ /2018), καθώς 
και τη µε αρ. 27/42203/13-08-2018 σχετική εγκύκλιο. 

4. Την υπ΄ αριθµ.14/28-01-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη περί συζήτησης και λήψης απόφασης για πρόσληψη 
προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, διάρκειας δύο (2) µηνών. 

5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ΦΕΚ 
3334/ τ.Β΄/27-12-2013, όπως τροποποιήθηκε µε το µε αρ. ΦΕΚ 3713/Β΄/20-10-2017 
καθώς και το µε αρ. ΦΕΚ 181/Β΄/31-01-2019. 

6. Την υπ΄αριθµ. 4589/29-01-2019 Βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού, 
Οικονοµικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη περί ύπαρξης 
εγγεγραµµένων πιστώσεων για την πρόσληψη του προσωπικού. 

 

 
Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο 
(2) µηνών, συνολικά τριάντα (30) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, του ∆ήµου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη και συγκεκριµένα : 

• Είκοσι πέντε (25) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. 
• Πέντε (5) ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ : 
 

 

• ΥΕ Εργατών Καθαριότητας : 
 

    ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997).           
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• ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων : 

 
 

• Απολυτήριος Τίτλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Απολυτήριος Τίτλος 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ο οποίος θα πρέπει να συνοδεύεται µε 
αποδεικτικά εξειδικευµένης επαγγελµατικής εµπειρίας τουλάχιστον έξι (6) 
µηνών µετά την απόκτηση της  επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

• Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 
• Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), (σύµφωνα µε τις 

Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν). 
• Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία 

εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 
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 Ν.Α. στην περιοχή της οποία 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. 

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 συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. 
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. 

 

      Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.         
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ  

Ως εµπειρία για την κατηγορία ΥΕ Εργατών Καθαριότητας λαµβάνεται υπόψη η 
απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε  

Ως εµπειρία για την κατηγορία ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων νοείται η απασχόληση µε 
σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο αυτό. 
 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά : 
 

• Αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας 
• Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών (όπου απαιτείται) 
• Επαγγελµατική Άδεια Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας (όπου απαιτείται) 
• Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (όπου απαιτείται) 
• Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (όπου απαιτείται) 
• Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση εµπειρίας (όπου απαιτείται) 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση φυσικής καταλληλότητας, µη καταδίκης, κωλύµατος 

απασχόλησης 
 
∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης  

H παρούσα ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική 
εφηµερίδα του νοµού Αττικής καθώς επίσης και θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων 
των καταστηµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 
 
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν 
αυτοπροσώπως, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος 
Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10, 3ος όροφος, Τ.Κ.:18540 Νίκαια, απευθύνοντάς 
την στο Τµήµα Ι∆ΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του ∆ήµου (τηλ. επικοινωνίας : 2132075304), 
όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη 
ηµέρα της δηµοσίευσης της παρούσας στην τοπική εφηµερίδα και της ανάρτησής της στο 
χώρο ανακοινώσεων των καταστηµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Νίκαιας- Αγ. 
Ιωάννη Ρέντη. 

 

Συγκεκριµένα οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 18/02/2019 έως 20/02/2019 και κατά τις 
ώρες 09:00 έως 12:00 

 
 

                                                          Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ   
 
 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ 
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