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Ο Δήμαρχος Κιλκίς
Ανακοινώνει

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κιλκίς, ο Δήμος Κιλκίς θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  διάρκειας  έως δύο  (02)  μηνών,  για  την  κάλυψη
κατεπειγουσών  και  πρόσκαιρων  αναγκών  του  Τμήματος  Καθαριότητας  της  Διεύθυνσης
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, που εδρεύει στο Κιλκίς,  συνολικά
τριάντα (30) ατόμων, με τις παρακάτω ειδικότητες:

Α/Α Ειδικότητα
Αριθμός
Ατόμων

Διάρκεια Σύμβασης

1

ΔΕ  29  Οδηγών  Απορριμματοφόρων  -
Απορριμματοφόρων Ανακύκλωσης  - οχήματος
ογκωδών  αντικειμένων  &        πλυντηρίου
κάδων

5 Έως δύο (02) μήνες

2
ΥΕ  16  Εργατών  Καθαριότητας  -  Συνοδών
Απορριμματοφόρων  -  οχήματος  ογκωδών
αντικειμένων & πλυντηρίου κάδων

25 Έως δύο (02) μήνες 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 να έχουν ηλικία από  18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες Πολίτες  ή πολίτες
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά
τους δικαιώματα), 

 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της  αστυνομικής ταυτότητας

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 Υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του
Ν.  3584/2007  “Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  και  Κοινοτικών
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Υπαλλήλων” και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί στο
Δήμο Κιλκίς με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου και σε περίπτωση που
έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την
ακριβή χρονική διάρκεια.

 Ειδικότερα για  τους  υποψήφιους  οδηγούς  Απορριμματοφόρων εκτός  από τα
παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν:   

α)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012)

β) Οποιοσδήποτε  απολυτήριος  τίτλος  σχολικής  μονάδας  Δευτεροβάθμιας  ή
μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής  ανεξαρτήτως  ειδικότητας  ή  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 τριών (3) ετών, μετά
την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Αν  οι θέσεις  ΔΕ 29 Οδηγών  Απορριμματοφόρων -  Απορριμματοφόρων Ανακύκλωσης  -
οχήματος ογκωδών αντικειμένων & πλυντηρίου κάδων, δεν καλυφθούν με τα ανωτέρω α, β,
και γ δικαιολογητικά, απαιτείται μόνο η προσκόμιση των α και β.  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση
του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ. 74/2008).

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ)

απαιτείται :

- είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται
από

την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η
κατοικία

του ενδιαφερομένου,

- είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα
στην

κατηγορία που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων

κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
και

εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και
η

ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία,
πρέπει

να αναφέρονται:

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη, λήξη)

• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση,

ΑΔΑ: ΨΜΖ4ΩΕΧ-0Ο0



καθώς  και  η  ισχύς  του  (έναρξη  –λήξη)  και  να  επιβεβαιώνεται  ότι  η  άδεια  βρίσκεται  σε
διαδικασία

επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από
την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης,
της κατά την Πρόσκληση 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  :α)  η  προσκόμιση  της  βεβαίωσης  της
υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και β) η προσκόμιση
Υπεύθυνης Δήλωσης 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 Πρόσκληση.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν  αίτηση  με  τα  συνημμένα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται,  στο  Τμήμα  Διοικητικής  Μέριμνας  του  Δήμου  Κιλκίς  (οδός  Αμπέλων  4  -  Β΄
Εργατικές κατοικίες - Παλιό Κτηματολόγιο – τηλ. επικοινωνίας: 23410 75234 - 235), μέσα σε
προθεσμία  πέντε  (5)  ημερών  (υπολογιζόμενες  ημερολογιακά)  από  18.02.2019 έως  και
23.02.2018.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα,  στην ιστοσελίδα του Δήμου,
σε μία τοπική εφημερίδα και  στη διαύγεια για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Με Εντολή Δημάρχου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
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