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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ηράκλειο    29/05/2020 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ                                                         Αριθ. πρωτ. 39.730                                                                               

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν. 3584/07 ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΑΠΟ 11/3/2020 (ΦΕΚ 55Α/11-3-2020) ΚΑΙ 14/3/2020 (ΦΕΚ 64Α/14-3-2020) ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η΄ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

 
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Έχοντας υπ όψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού 

οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την 

αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου 

χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα 

δώδεκα (12) µηνών…Ο υπολογισµός του δωδεκάµηνου γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 

21 του Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω 

δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες… 

Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης 

της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 όπως ισχύουν σύµφωνα µε τις οποίες 

εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 οι συµβάσεις  για την 

αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.Τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 2 της Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’, 

«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία 

δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’, «Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση 

των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας 

και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δηµόσιας διοίκησης. 

5. Την µε αριθ.357/20-5-2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά στην πρόσληψη 

συνολικά πενήντα (50) ατόµων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
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χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) 

µηνών για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά πενήντα (50) ατόµων, 

χρονικής διάρκειας (4) τεσσάρων µηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον 

Πίνακα Α προκειµένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Κωδικός 

Θέσης 
Ειδικότητα ∆ιάρκεια Σύµβασης Αριθµός Ατόµων 

 
100 

           ΥΕ Εργατών            

           Καθαριότητας 

Τέσσερεις (4) µήνες 25 

 
101 

         ΥΕ Εργατών Γενικών  

         Καθηκόντων 

Τέσσερεις (4) µήνες                    17 

 
102 

        ∆Ε Οδηγοί                         

  Απορριµµατοφόρων 

 Τέσσερεις (4) µήνες 3 

 
103 

               ∆Ε Χειριστής                   

      Μηχανηµάτων Έργων 

 Τέσσερεις (4) µήνες 1 

      104          ΤΕ ∆οµικών Έργων  Τέσσερεις (4) µήνες 1 

 

 

      105          ΠΕ Χηµικών  Τέσσερεις (4) µήνες 1 

      106          ΠΕ Μηχανολόγων                  

         Μηχανικών 

Τέσσερεις (4) µήνες 2 

 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

Θέσης 

Τίτλος σπουδών 

και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. (άρθρου 5 παρ.2 του Ν.2527/97) 
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101 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.2527/97) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
102 

α) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή ( C ) κατηγορίας. 

β) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

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

και 

δ) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας δευτεροβάθµιας ή 

µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και έλλειψη αυτού, 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.∆. 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. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή ( C ) κατηγορίας. 

β) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και 

γ) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας δευτεροβάθµιας ή 

µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και έλλειψη αυτού, 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.∆. 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. 

 

 

 

 

 

 
103 

1.Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή  µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας 

Β΄τάξης Γ΄ (τσάπα 158 ίππων κ.λ.π) 

2.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄Κατηγορίας 

3.Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου 

Α΄και Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης  ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ ΤΟΥ Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος 

ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας.Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή ∆ευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής 

ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας, 

για την έκδοση της άδειας,υπηρεσίας,ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού – χειριστή 

µηχανηµάτων εκτέλεσης  τεχνικών έργων χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου 

τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

4.Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής 

σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της ηµεδαπής.Γίνεται 

επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 

ηµεδαπής ή αλλοδαπής,υπό την προυπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 

τηςαρµόδιας,για την έκδοση της άδειας,υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-

χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων χορηγήθηκε βάσει του 
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συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

5.Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 

τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψήφιους  που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το έτος 1980 

απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος 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 

διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών,µετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας 

µηχανοδηγού-χειριστή.  

 

Σηµείωση : Ισχύει και η αντίστοιχη άδεια που έχει εκδοθεί βάσει του π.δ 22/1976.Στην 

περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας,για την 

έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας,βάσει του π.δ 22/1976. 

   

 

 

 

 

 

          104      

 

 

 

 

 

 

     

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πολιτικών ∆οµικών Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών    

ΤΕ  µε κατεύθυνση ∆οµοστατικών Μηχανικών ΤΕ ή Απολιτικών Μηχανικών ΤΕ και 

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ – Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ µε 

κατεύθυνση ∆οµοστατικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ ή το οµώνυµο ή δίπλωµα 

Προγραµµάτων Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα 

ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 

σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής,αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

β) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων,β) 

υπολογιστικών  φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

        105 

 
 
 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
 
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α)επεξεργασίας κειμένων,β)υπολογιστικών 
φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου 
 
γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ν. 1804/1988-ΦΕΚ 177 
Α΄ /25.8.1988) 
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και 
Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού 
Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,αντίστοιχης ειδικότητας * 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου 
σπουδών 
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α)επεξεργασίας κειμένων,β)υπολογιστικών 
φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα : 
α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε 
Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη 
αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ 
165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄),όπως ισχύει κάθε φορά και 
 
β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης 
νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος,σύμφωνα με σχετική απόφαση 
αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του 
άρθρου 13 του π.δ 23/1998 (ΦΕΚ 178 Α’ ).  
 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

1. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

2. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα 

που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. Να µην έχουν 

χρόνια ή υποκείµενα νοσήµατα, να µην ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες ευάλωτες στον ιό του 

κορωνοϊού COVID-19. 

3. Οι άδειες άσκησης επαγγέλµατος ή άλλες επαγγελµατικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά 

πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συµµετοχής και της λήξης 

της προθεσµίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης. 

 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα,όπως αυτά 

αναγράφονται στον Πίνακα Β,καθορίζεται µε βάση το χρόνο ανεργίας. 

Χρονικό διάστηµα µοριοδότησης ανεργίας από 4 έως 12 µήνες.  

 
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C ή ∆΄ή D κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά 

η προσκόµιση του πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ. 74/2008). 

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 ∆/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, 

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 

πρόσκληση άδεια οδήγησης. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας ΠΕ, 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 Πρόσκλησης, 

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 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 ∆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 Πρόσκληση. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να 

γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναµίας και 

αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής». 

 
 Επισηµαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 5 

 της  ΠΝΠ  (ΦΕΚ  55/τ.Α/11.3.2020)  που  αφορά  σε  υπαλλήλους  που  έχουν  τέκνα  που  φοιτούν σε 

 βρεφονηπιακούς   και   παιδικούς   σταθµούς   και   σχολικές   µονάδες,   των   οποίων   η   λειτουργία 

 αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων. 

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου 

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού (εφόσον απαιτείται) 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

4. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (έκδοση από ΟΑΕ∆) 
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5. Αριθµός φορολογικού Μητρώου 

6. Αριθµός µητρώου ασφάλισης του ΙΚΑ 

7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (ΙΒΑΝ) 

8. ΑΜΚΑ (Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) 

9. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου Μηχανικού (όπου απαιτείται) 

10. Άδεια οδήγησης (εφόσον απαιτείται) 

11. Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργων αντίστοιχης Οµάδας και Τάξης 

12. Υπεύθυνη δήλωση (Συµπεριλαµβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν 

καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία 

περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και 

για οποιοδήποτε έγκληµα, κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής 

εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 

13. Ως πρόσθετο στοιχείο θα συνεκτιµηθεί αντίστοιχη προϋπηρεσία σε Ο.Τ.Α. Θα βεβαιώνεται µε 

υπεύθυνη δήλωση (Συµπεριλαµβάνεται στην αίτηση), στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν 

απασχοληθεί σε Ο.Τ.Α σε αντίστοιχη θέση, θα δηλώσουν τον ∆ήµο και την ειδικότητα µε την 

οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης τους (έτος-µήνες- 

ηµέρες). 

 
 

 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

∆ηµοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού 

καταστήµατος του ∆ήµου Ηρακλείου καθώς και στην διαδικτυακή πύλη (www.heraklion.gr) προς 

ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.  

 

 
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται από  30 Μαΐου 2020 έως και 5  Ιουνίου 2020 να συµπληρώσουν την 

σχετική  αίτηση,  και  να  την  υποβάλουν µετά  των συνηµµένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: 

prosopikou@heraklion.gr 

 
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου µε  Απόφαση ∆ηµάρχου θα προσλάβει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας 

Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών,  από τους υποψηφίους που θα 

έχουν υποβάλλει αίτηση µέσα στο χρονικό όριο  που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση. 

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται από άλλους 

uποψηφίους. 

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων 

υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστηµα και µέχρι 

συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. 

 
                                                                                       Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ  

    
  ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ                                                                                            
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