
         
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
       ΝΟΜΟ ΛΑΙΘΙΟΤ                                   Σδεξκηάδσλ 12 Ινπλίνπ 2019 
ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ                                                 Αξ.Πξση.:        2749 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε απξόβιεπησλ θαη θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ ιόγσ 

θήξπμεο ηνπ Δήκνπ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο 
  

Ο Δήκαξρνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010(ΦΔΚ 87Α')- )-«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη 

Απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ Ν.3584/2007(ΦΔΚ 134Α')-«Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.2190/1994(ΦΔΚ 28Α')-«ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο». 

4. Σηο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε αξηζ.33/νηθ.29825/07-07-2003-«Θέκαηα πξνζσπηθνύ 

θαη αηξεηώλ ΟΣΑ α' βαζκνύ» θαη 5/νηθ.5345/04-02-2005-«Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ ΟΣΑ α' βαζκνύ». 

5. Σελ κε αξηζ.πξση.2799/09-04-2019 (ΑΓΑ: ΦΘΟ646ΜΚ6Π-Σ1Ν) απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κε ηελ νπνία θεξύρζεθε ν Γήκνο 

Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

6. Σελ ππ’ αξηζκ.79/2019 (ΑΓΑ:9ΟΣΔΧΞΧ-ΦΗΡ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ γηα ηελ «πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ  γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε απξόβιεπησλ θαη θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ». 

.Αλαθνηλώλεη 
 
ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 

δεθαηεζζάξσλ (14) αηόκσλ, ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκ.79/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηηο 

εμήο εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά πξνζόληα θαη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα: 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΥΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

 

ΓΔ-Υεηξηζηή Μεραλεκάησλ 
Έξγνπ-Οκάδαο Β'-1εο 
εηδηθόηεηαο 

 

 

 

 

 

 

1 

α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο 
κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο ή  κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ 
ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο  ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 
(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο 
πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν απνιπηήξην  ηίηιν 
θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 
απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη ζρεηηθή εκπεηξία 

 

Οθηώ (8) 
κήλεο από 
ηελ εκληα 

θήξπμεο ζε 
έθηαθηε 
αλάγθε 

(ήηνη ιήμε 
ζύκβαζεο 

09/12/2019) 

ΑΔΑ: ΩΛΤΑΩΞΩ-671



 ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ  κεηά ηελ απόθηεζε ηεο 
παξαπάλσ άδεηαο. 
β) Ηζρύνπζα άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 
ηερληθώλ έξγσλ, νκάδαο Β'-1εο Δηδηθόηεηαο.  

 

 

 

 

 

ΓΔ-Οδεγώλ Απηνθηλήησλ 

 

 

 

 

 

2 

α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο 
κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο ή  κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ 
ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο  ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 
(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο 
πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν απνιπηήξην  ηίηιν 
θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 
απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη ζρεηηθή εκπεηξία 
 ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ  κεηά ηελ απόθηεζε ηεο 
παξαπάλσ άδεηαο.. 
β) Ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' (C-CE) 
θαηεγνξίαο 
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) ζε 
ηζρύ. 

 

Οθηώ (8) 
κήλεο από 
ηελ εκληα 

θήξπμεο ζε 
έθηαθηε 
αλάγθε 

(ήηνη ιήμε 
ζύκβαζεο 

09/12/2019) 

 

 

 

 

 

ΓΔ-Τδξαπιηθώλ 

 

 

 

 

 

1 

α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 
απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ 
ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηώηεξεο 
Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην 
ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο θαη ζρεηηθή εκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 
(3) εηώλ  κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο.  
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Σερλίηε Τδξαπιηθνύ 
ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο θαη εηδηθόηεηαο 1εο ή άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο Αξρηηερλίηε Τδξαπιηθνύ 

 

 

Οθηώ (8) 
κήλεο από 
ηελ εκληα 

θήξπμεο ζε 
έθηαθηε 
αλάγθε 

(ήηνη ιήμε 
ζύκβαζεο 

09/12/2019) 

 

 

 

ΤΔ-Βνεζώλ Τδξαπιηθώλ 

 

 

 

1 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο 
(Απνιπηήξηνο ηίηινο Σξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα όζνπο 
έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο 
ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ λ.δ.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. 
β) Πηπρίν ΟΑΔΓ ή ΣΔΔ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ 
ηνκέα πδξαπιηθνύ.  

Οθηώ (8) 
κήλεο από 
ηελ εκληα 

θήξπμεο ζε 
έθηαθηε 
αλάγθε 

(ήηνη ιήμε 
ζύκβαζεο 

09/12/2019) 

 

 

ΤΔ-Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόλησλ 

 

 

4 

Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο 
(Απνιπηήξηνο ηίηινο Σξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα όζνπο 
έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο 
ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ λ.δ.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. 

Οθηώ (8) 
κήλεο από 
ηελ εκληα 

θήξπμεο ζε 
έθηαθηε 
αλάγθε 

(ήηνη ιήμε 
ζύκβαζεο 

09/12/2019) 

ΑΔΑ: ΩΛΤΑΩΞΩ-671



 

 

ΠΔ-Οηθνλνκηθνύ 
Γηνηθεηηθνύ 

 

 

1 

Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή δίπισκα 
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο 
εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο 

Οθηώ (8) 
κήλεο από 
ηελ εκληα 

θήξπμεο ζε 
έθηαθηε 
αλάγθε 

(ήηνη ιήμε 
ζύκβαζεο 

09/12/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔ-Γηνηθεηηθνύ Λνγηζηηθνύ 

1 Πηπρίν ή δίπισκα Βηβιηνζεθνλνκίαο ή 
Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ή 
Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηώλ ή Γηεζλνύο Δκπνξίνπ ή 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Κνηλσληθώλ- 
πλεηαηξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαλώζεσλ ή 
Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ ή Γηνίθεζεο 
Μνλάδσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή Γηνίθεζεο 
Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο ή Γηνίθεζεο 
πζηεκάησλ Δθνδηαζκνύ ή Γηνίθεζεο Παξαγσγηθώλ 
Μνλάδσλ ή Γηνηθεηηθήο Σερλνινγίαο ή Γεκνζίσλ 
ρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο ή Διεγθηηθώλ θαη 
Αζθαιηζηηθώλ Δξγαζηώλ ή Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ή 
Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πιεξνθνξηαθώλ 
πζηεκάησλ ή Δθαξκνγώλ Ξέλσλ Γισζζώλ ζηε 
Γηνίθεζε θαη ζην Δκπόξην ή Δθαξκνγώλ 
Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία ή 
Λνγηζηηθήο ή Ναπηηιηαθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 
Μεηαθνξώλ  ή Πιεξνθνξηθήο θαη Μέζσλ Μαδηθήο 
Δλεκέξσζεο ή ηειερώλ πλεηαηξηζηηθώλ 
Οξγαλώζεσλ  θαη Δθκεηαιιεύζεσλ  ή Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο ή Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ή 
Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ή Σερλνινγίαο θαη 
Οξγάλσζεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ή 
Σππνπνίεζεο θαη Γηαθίλεζεο Πξνηόλησλ ή 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο ή 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Διεγθηηθήο ή 
Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Δθαξκνγώλ ή 
Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Δπηρεηξήζεσλ ζηηο 
Αλαηνιηθνεπξσπαηθέο Υώξεο  ΣΔΗ  ή ην νκώλπκν 
πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 
(ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην 
νκώλπκν πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οθηώ (8) 
κήλεο από 
ηελ εκληα 

θήξπμεο ζε 
έθηαθηε 
αλάγθε 

(ήηνη ιήμε 
ζύκβαζεο 

09/12/2019) 

 

 

ΣΔ-Γεσπόλσλ-Εστθήο 
Παξαγσγήο 

 

 

1 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Εσηθήο Παξαγσγήο ΣΔΗ  
ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 
πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά 
εηδηθόηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  
πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή 
ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν 
θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

Οθηώ (8) 
κήλεο από 
ηελ εκληα 

θήξπμεο ζε 
έθηαθηε 
αλάγθε 

(ήηνη ιήμε 
ζύκβαζεο 

09/12/2019) 

 

 

ΠΔ-Αξραηνιόγσλ 

 

 

1 

Πηπρίν ή δίπισκα Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο θαη 
Αξραηνινγίαο  κε εηδίθεπζε ή θαηεύζπλζε ζηελ 
Αξραηνινγία ή Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο κε 
θαηεύζπλζε Αξραηνινγία θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο  ή 
Ηζηνξίαο – Αξραηνινγίαο- Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο 
κε θαηεύζπλζε Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο 
θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ κε θαηεύζπλζε 

Οθηώ (8) 
κήλεο από 
ηελ εκληα 

θήξπμεο ζε 
έθηαθηε 
αλάγθε 

(ήηνη ιήμε 

ΑΔΑ: ΩΛΤΑΩΞΩ-671



 Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ ή 
Ηζηνξίαο – Αξραηνινγίαο – Λανγξαθίαο κε θαηεύζπλζε 
 Αξραηνινγίαο ή Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ κε 
θαηεύζπλζε Αξραηνινγίαο – Αξραηνκεηξίαο ΑΔΗ 

ζύκβαζεο 
09/12/2019) 

 

 

ΣΔ-Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ 
Έξγσλ 

 

 

1 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ 
Έξγσλ ή Έξγσλ Τπνδνκήο ΣΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν 
ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα  πηπρίν ή 
δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδώλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή 
ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν 
ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

Οθηώ (8) 
κήλεο από 
ηελ εκληα 

θήξπμεο ζε 
έθηαθηε 
αλάγθε 

(ήηνη ιήμε 
ζύκβαζεο 

09/12/2019) 

 

Γεληθά Πξνζόληα 

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

2.- Να έχουν υγεία και φυςική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεςη των καθηκόντων τησ θέςησ 
που επιλεγοφν. 

Απαξαίηεηα Δηθαηνινγεηηθά 

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά 

ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ.  

2. Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο (κόλν γηα ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα).  

3. Άδεηα παξακνλήο γηα ηνπο ππνςήθηνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα. 

4. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

5. Φσηναληίγξαθν βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ (ζε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο 

επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ).  

6. Φσηναληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (όπνπ απαηηείηαη).  

7. Τπεύζπλε δήισζε πεξί κε θαηαδίθεο. 

8. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07.  

Αλάξηεζε ηεο Αλαθνίλσζεο 

Αλάξηεζε ηεο Αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. 

Πξνζεζκία θαη ηόπνο ππνβνιήο αηηήζεσλ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε καδί κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ 

Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ (Γ/λζε: Σδεξκηάδσλ Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ, Σει.: 2844340157), θαη αξκόδηνο γηα ηελ 

παξαιαβή είλαη ν ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ.Απνζηνιάθε Εκκαλνπήι θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο, πνπ αξρίδεη από ηελ επνκέλε εκέξα 

ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο. 

                                        Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
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