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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 38 και 63 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ. Α’/15-01-2021) «Εκσυγχρονισµός του
συστήµατος προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/τ. Α’/07-02-2020) «Εθνικός Μηχανισµός
∆ιαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθµιση συστήµατος εθελοντισµού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α’/11-05-2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις».
4. 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 ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
6. Την αριθµ.460/14-06-2022 (Α∆Α: 9ΓΒΕΩΕΤ-4ΒΒ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «Πρόσληψη
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών για την
αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου Κατερίνης».
7. Την αριθµ.οικ.8761/01-04-2021 (Α∆Α: Ψ2Φ0ΩΕΤ-ΝΣΣ) απόφαση ∆ηµάρχου «Ορισµός αντιδηµάρχων µε
θητεία από 1.4.2021 έως 30.6.2022 και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. Ορισµός εντεταλµένων συµβούλων
και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστηµα 1.4.2021 έως 30.6.2022» όπως ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά
τριάντα δύο (32) ατόµων, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών
της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ανά ειδικότητα, ως εξής:
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΝΟ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ

7
25
32

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012) και
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας 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.∆. 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).
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας απαιτείται υπο-

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
χρεωτικά η προσκόµιση του πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4,
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ άρθρο 3 του π.δ. 74/2008)
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 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 σε µία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών 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 ∆/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 ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
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ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Π.Ε 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,
110
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
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 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».
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∆εν απαιτούνται 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 καθηκόντων της
θέσεως που επιλέγουν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά
προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του
Ν.3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
3. Φωτ/φο αστυνοµικής ταυτότητας.
4. Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
5. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού Ι∆ΟΧ, θα αναρτηθεί:
α) στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
β) στο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Κατερίνης (www.katerini.gr).
γ) στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Κατερίνης.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείµενο της Ανακοίνωσης µαζί µε την Αίτηση και την Υπεύθυνη ∆ήλωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κατερίνης (www.katerini.gr) µέσω της διαδροµής: Ενηµέρωση→ Προκηρύξεις → Προσλήψεων.
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι µέχρι και την Τετάρτη 22-06-2022.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α) Η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας µέχρι δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
206 του Ν.3584/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 40 του Ν.4765/2021.
β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού ορισµένου χρόνου διάρκειας µέχρι δύο (2)
µηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί µε όµοια σύµβαση εντός δώδεκα µηνών, όπως υπολογίζεται σύµφωνα
µε την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.4765/2021. Επίσης, έχει κώλυµα των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004, όπου
προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) µηνών µεταξύ συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας που συνάπτονται µε τον
ίδιο εργαζόµενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων ή παρεµφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συµβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 µήνες (άρθρο 6).
γ) Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Ο Αντιδήµαρχος Κατερίνης
Σταύρος Χριστοφορίδης
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