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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Κατερίνη, 06 Δεκεμβρίου 2019  
Αριθμ.Πρωτ.: οικ.51364 

                                 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α’/11-05-20152) «Εκδημοκρατι-

σμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α’/28-06-2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

4. Την αριθμ.468/04-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΦΛΥΩΕΤ-9ΩΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έ-
γκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007». 

5. Την αριθμ.οικ.35277/02-09-2019 (ΑΔΑ: 6Η4ΧΩΕΤ-7ΥΔ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός 
αντιδημάρχων με θητεία από 3.9.2019 έως 31.12.2020 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 
Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστημα 
03.09.2019 έως 31.12.2020» όπως ισχύει. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα 
(40) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών ανα-
γκών που έχουν προκύψει λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, 
πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ.) που έπληξαν την περιοχή του Δήμου από την 24η έως 25η 
Νοεμβρίου 2019, ως εξής: 

ΚΩΔΙ-
ΚΟΣ  

ΘΕΣΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

110 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 5 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

111 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(JCB) 2 5 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΚΩΔΙ-
ΚΟΣ  

ΘΕΣΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

112 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΦΟΡΤΩΤΗ) 2 5 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

113 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 5 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

114 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 5 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

115 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 5 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

116 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 5 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

117 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 26 5 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 40 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

110 α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμά-
των Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδι-
κότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδα-
πής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
και  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών. 

111 α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έρ-
γων ομάδας Β' τάξη Δ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομά-
δας Β' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του 
άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
β)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική  και  
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθ-
μιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότι-
μος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 

Ή 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτή-
ριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέ-
χρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυ-
τήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 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 αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  με-
τά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

112 α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
ομάδας E'   τάξη Δ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας 
Β' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του 
άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική  και  
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθ-
μιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότι-
μος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 

Ή 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτή-
ριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέ-
χρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυ-
τήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 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 αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  με-
τά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή. 
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α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012) και 
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθ-
μιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτ-
λος 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 Τε-
χνικής 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 και  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας α-
παιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του πιστοποιητικού επαγγελματι-
κής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ. 74/2008) 
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελμα-
τικής 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 ενδιαφερομέ-
νου. 
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού 
αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκα-
τηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την Πρόσκλη-
ση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση 
μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του Πι-
στοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν 
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ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
113 

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 ι-
σχύς 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 επι-
βεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω 
ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήπο-
τε την απαιτούμενη από την Πρόσκληση άδεια οδήγησης. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινω-
νιών της οικείας Π.Ε δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής 
για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προ-
κειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ 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 θεώ-
ρησης, 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 ημερο-
μηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγη-
σης 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 οδήγη-
σης ημεδαπής». 

114 α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολό-
γου Α΄ ή Γ' ή ΣΤ' ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή άδεια Εγκα-
ταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/13) και 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος 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 ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώ-
τερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστη-
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ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 
1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδα-
πής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την άδεια. 
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Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιι-
ών και Επιχρισμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέμα-
τος ή Γυψαδόρος-Σοβατζής ή Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης 
πλινθοδομών - γύψου - επιχρίσματος - μονώσεων - σκυροδέματος) ή 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχο-
λικών μονάδων: ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού Λυκείου  ή Τεχνικού   Επαγγελμα-
τικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυ-
κλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή  Σχο-
λής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής μαθη-
τείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτ-
λος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό-
τητας.  

Ή 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτή-
ριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέ-
χρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυ-
τήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυ-
τήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισό-
τιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ετών. 
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Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών 
ή Ελαιοχρωματιστή  ή Τεχνίτη Ελαιοχρωματιστή ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ  
ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή  Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγ-
γελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

Ή 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτή-
ριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέ-
χρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυ-
τήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυ-
τήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
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ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισό-
τιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ετών. 
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του 
ν.2527/1997) 

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

 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των κα-

θηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση. 

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελ-

ματικές ταυτότητες για τις θέσεις που προβλέπονται από την ανακοίνωση  

4. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 

5. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-

στήματος, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Πέμπτη 12-12-2019. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

α) Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 και εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των 

κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ), καθώς η διάρκεια της σύμ-

βασης δε θα υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτα-

κτης ανάγκης.  
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β) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 

άκυρη. 

ΟΟ  ΑΑννττιιδδήήμμααρρχχοοςς  ΚΚααττεερρίίννηηςς  

  
  

ΙΙωωάάννννηηςς  ΣΣυυμμεεωωννίίδδηηςς  
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