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Σαλαμίνα 09/10/2020
Αριθ Πρωτ 19939

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ ΣΟΧ 1/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμοβ Σαλαμίναβ

Εχονταε υηόψη
Tis διατάξειε του άρθρου 21 του Ν 2190/1994 Σύσταση ανεξόρτητηε αρχήε για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιοη θεμάτων διοικησπε ΦΕΚ
2Θ/Α όπωε έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με Tis διατάξειε τηε παρ 9 του άρθρου 25 ίου Ν 4440/2016 ΦΕΚ 224 Α και του

άρθρου 64 του Ν 4590/2019
Tis διατάξειε του Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική Tns Αυτοδιοίκησηε και ms Αποκεντρωμένπε Διοικησπε Πρόγραμμα Καλλικράτηε ΦΕΚ 87
A όπωε έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
Tis διατάξειε του άρθρου ένατου του Ν 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων

Δημοσίου Δικαίου ΦΕΚ 54/A
Tis διατάξειε του άρθρου 107 του Ν 4483/201 7 ΦΕΚ 107/Α/31-7-201 7
Tis διατάξει του άρθρου δεύτερου του Ν 4528/2018 ΦΕΚ 50/τ.Α/Ι 6-03-2018
Tis διατάξειε του άρθρου 61 του Ν.4674/2Ο20 ΦΕΚ 53/Α 1 1-3-2020
Τον Κανονισμό EE 2016/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Tns 27ns Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων

έναντι Tns επεξεργασιαε των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση

Tns οδηγίαε 95/46/ΕΚ Γενικόε Κανονισμόε για την Προστασία Δεδομένων καθώε και Tis διατάξειε του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου
4624/201 9 ΦΕΚ 137/A Αρχή Προστασίαε Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέτρα εψαρμογπΒ του Κανονισμού EE 2016/679 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Tns 27ns Απριλίου 201 6 για τπν προστασία των φυσικών προσώπων έναντι Tns επεξεργασιαε δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία τηε Οδηγίοε EE 20 1 6/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Tns 27ηε Απριλίου 2016 και άλλεε διατάξει
Την υπ αριθμ 63/28-04-2020 απόφαση τηε Οικονομικήε Επιτροπήε του Δήμου Σαλαμιναε με θέμα Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εποχικών

αναγκών των Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Δήμου
Το υπ αριθμ πρωτ 34433/9059/14-05-2020 έγγραφο Tns Αποκεντρωμένπε Λιοίκπσηε Αττικπε με θέμα Εισηγητική έκθεση γιο πρόσληψη προσωπικού

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σαλαμίναβ ανταποδοτικού χαρακτήρα npos το Υπουργείο Εσωτερικών
Την υπ αριθμ 29918/05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα Έγκριση σύναψηε τετρακοσίων ογδόντα επτά 487 συμβάσεων
με σχέση εργασίαε ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίεε ανταποδοτικού χαρακτήρα otous OTA a βαθμού
Το un αριθμ πρωτ 50196/06-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα Έγκριση ηρόσληψηε προσωπικού με σχέση εργασίαε ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
Τον Οργανισμό Εσωτερικήε Υπηρεοίαε του Δήμου Σαλαμιναε ΦΕΚ 2648 Β 09-1 1-2011 και την υπ αριθμ πρωτ 19942/09-10-2020 βεβαίωση

του Δημάρχου του εν λόγω δήμου περι ύπαρξηε κενών θέσεων
Την un αριθμ πρωτ 19941/09-10-2020 Βεβαίωση του Δ/ντή Πρασίνου Καθαριότηταε σχετικά με τα οχήματα και μηχανήματα Tns napoùoas
ανακοινωσηε
Την un αριθ πρωτ 20764/21-10-2020 Βεβαίωση του Δημάρχου Σαλαμιναε για την ταχυδρομική αποστολή των αιτήσεων δικαιολογητικών των

υποψηφίων
Την un αριθμ πρωτ 149 07-01-2021 Ορθή Επανάληψη βεβαίωση του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμιναε περί ύπαρξηε πιστώσεων

για τπν κάλυψη Tns δαπάνηε μισθοδοσίαε του υπό πρόσληψη προσωπικού Tns παρούσαε ανακοινωσηε

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίαε ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαέξι 16 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σαλαμιναε που εδρεύει στην Σαλαμίνα και συγκεκριμένα του εξήε ανά υπηρεσία έδρα ειδικότητα

και διάρκεια σύμβασηε αριθμού ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα Βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά κωδικό Béons

Κωδικόβ
θέσηε Υπηρεσία Έδρα unnptoias Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβαση8
Αριθμός
ατόμων
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Διεύθυνση Καθαριότηταε

Σαλαμίνα
Ν Αττικήε

ΥΕ Εργ καθαριότηταε
συνοδοί απορριμματοφόρων

Οκτώ 8 μηνεε 10
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Διεύθυνση Καθαριότηταε

Σαλαμίνα
Ν Ατπκήε

ΔΕ Οδηγών
Απορριμματοφόρων Επικαθπμενων
Γ'+Ε κατηγορίαε

χωρίε ψηφιακό ταχογράφο

Οκτώ 8 μήνεε 3
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Διεύθυνση Καθαριότηταε

Σαλαμίνα
Ν Αττικήε

ΔΕ Οδηγών
Γ κατηγορίαε
Απορ/ρο όχημα με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Οκτώ 8 μήνεε 1
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Διεύθυνση Καθαρι
ότπταε

Σαλαμίνα
Ν Αττικήε

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων
Εκσκαφέα Φορτωτή Ομάδαβ Β

Τάξη Δ
Οκτώ 08 μήνεε 2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό Béons

Κωδικόβ
θέση

Τηλοβ σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα άρθρο 5 παρ 2 του Ν 2527/1997

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α Δίπλωμα Επαγγελματικήε Κατάρτισηε ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκίνητων Οχημάτων π Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινη
των ή Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών π Πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών TEE ειδικότηταε Μηχανών και
Συστημάτων Αυτοκινήτου η απολυτήριοε τίτλοε Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμηματοε Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριοε τιτλοε
Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότηταε Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότηταε Μηχανικήε Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογία π ειδικότηταε
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκίνητου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικά Επαγγελματικήε Σχολήε Δευτεροβάθμιαε Εκ
παίδευσηε ειδικότηταε Μηχανών Αυτοκίνητου η Σχολήε Μαθητείαε του ΟΑΕΔ του ν 1346/1983 ειδικότηταε Μηχανοτεχνιτη Αυτοκινήτου
η συναφούβ ειδικότηταβ δηλαδή πτυχίο η δίπλωμα ή απολυτήριοε τίτλοε Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών

Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτηε Ηλεκτρολόγοε Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήμαιοε Αυτοκινήτου
ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων η Τεχνικού Μηχανοτρονικήε ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριοε τίτλοε ΙΕΚ ή Επαγγελματικού

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού

Λυκείου ή Επαγγελματικήε Σχολήε ή Τεχνικήε Επαγγελματικήε Σχολή5 δευτεροβάθμιαε εκπαίδευσηε η σχολήε μαθητείαε του
ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983 ή Ν 3475/2006 ή άλλοε ιοότιμοε τίτλοε σχολικήε μονάδαε τηε ημεδαηήε ή αλλοδαπήε αντίοτοιχηε ειδικότηταε
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησηβ κατηγορίαβ Γ+Ε CE Π.Δ 51/2012 όηωβ ισχύει
γ Πιστοποιητικό Εηαγγελματικήβ Ικανότηταβ ΠΕΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσειε δεν καλυφθούν από υποψήφιουε/εε με τα ανωτέρω προσόντα
α Οποιοσδήποτε απολυτήριοε τίτλοε σχολικήε μονσδοε Δευτεροβάθμιαε Εκπαίδευσηβ Tns ημεδαπήε ή ιοότιμοε τίτλοε σχολών τηε
αλλοδαπήε
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησηβ κατηγορίαβ Γ+Ε C+E Π.Δ 51/2012 όηωβ ισχύει
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματικήβ Ικανότηταβ ΠΕΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσειε δεν καλυφθούν από υποψηφιουε es με τα ανωτέρω προσόντα

α Απολυτήριοε τίτλοε υποχρεωτική εκπαίδευσηβ απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υηοψηφίουε που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμοε απολυτήριοε τίτλοε κοτώτερηε Τεχνικήε Σχολήε του Ν Δ 580/1970 ή απολυτήριοε

τιτλοε Εργαστηρίων Ειδικήε Επαγγελματικήε Εκπαίδευσηε και Κατάρτισηε του άρθρου 1 του Ν 281 7/2000 τηε ημεδαπήε ή αλλοε
ιοότιμοε τίτλοε τηε αλλοδαπήε και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 3 ετών μετα την απόκτηση τηε εΓαγνελματικήε άδειαε
οδήγηοηε αυτοκινήτου
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησηβ κατηγορίαε Γ+Ε C+E Π.Δ 51/2012 οπωε ισχύει
γ Πιστοποιητικό ΕηαγγελματικήΒ Ικανότηταβ ΠΕΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσειε δεν καλυφθούν από υποψήφιουε/εε με τα ανωτέρω προσόντο

α Απολυτήριοε τίτλοε υποχρεωτικήβ εκπαίδευσηε απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υηοψηφίουε που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου η ισοδύναμοε απολυτήριοε τίτλοε κατώτερηε Τεχνικήε Σχολήε του Ν Δ 580/1970 ή απολυτήριοε

τίτλοε Εργαστηρίων Ειδικήε Επαγγελματικήε Εκπαίδευσηε και Κατάρτισηε του άρθρου 1 του Ν 281 7/2000 τηε ημεδαπήε ή άλλοε
ιοότιμοε τιτλοε τηε αλλοδαπήε και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών μετά την απόκτηση τηε επαγγελματικήε άδειαε
οδήγησπε αυτοκινήτου
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησηβ κατηγορίαβ Γ+Ε CE Π.Δ 51/2012 όπωβ ισχύει
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματική Ικανότηταβ ΠΕΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ συμφωνά με Tis απαιτούμενεβ κατά τα ανωτέρω άδειεβ οδήγησηβ αυτοκινήτου
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχήε του Πιστοποιητικού Επαγγελματικήε Ικανότπταε ΠΕΙ αποιτείται
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσηβ Οδηγού το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται απο την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών

τηε Περιφέρειαε στην περιοχή τηε οποίαε βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου τηε άδειαε οδήγηοηε του κοινοτικού αριθμού 95 δίπλα σε μία ή περισσοτερεε εκ των κατηγοριών
ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υηοψήφιοε και απαιτούνται από την ανακοίνωση

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση αντικαταστασηε άδειαε για την ενσωμάτωση μιαε ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχήε του
ζητούμενου από τπν ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικήε Ικανότπταε ΠΕΙ και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησπε τηε δια
δικασίαε επανέκδοσηε τηε γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ τηε αρμόδιαε υπηρεοίαε τηε Διεύθυνσηε Μεταφορών και Επικοινωνιών στην
οποία να αναφέρονται
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρόε του αιτουντοε τπ Βεβαίωση
• Ο αριθμόε τηε άδειαε οδήγηοηε την οποία κατέχει καθώε και η νέα ίσχυε τηε έναρξη λήξη
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από τπν ανακοίνωση καθώε και η ισχύετου έναρξη ληξη)και να
επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσήε τηε λόγω ενοωμάτωσηε κατηγορίαε ή υηοκατηγορίαε ΠΕΙ
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγηοηε
Για Tie άδειεβ οδήγησηβ αυτοκινήτων όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία τηε αρχικήε κτήσηε τηε κατά την ανακοίνωση αηαιτούμενηε
άδειαε αλλά μόνο η ημερομηνία λήξηε τηε άδειαε ή τυχόν πρόσφατηε θεώρηοηε πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και οχετικη Βεβαίωση

τηε οικείαε unnpeoias Μεταφορών και Επικοινωνιών
Σε περίπτωση αδυναμίαε τηε αρμόδιαε υπηρεοίαε να χορηγήσει τη Βεβαίωση αυτη λογω καταοτροφήε ή φθοράϋ των αρχείων τηε αρκεί
• η προσκόμιση τηε βεΒαίωσηε τηε υπηρεοίαε αυτηε στην οποία να αναφέρεται ο λόγοε αδυναμίαε καθώε και
• η προσκόμιση Υπεύθυνηε Δήλωσηε κατά το άρθρο 8 του ν 1599/1986 του υποψήφιου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία
αρχικήε κτήσηε τηε κατηγορίαε επαγγελματικήε άδειαε οδήγηοηε που ζητείται από τπν ανακοίνωση
Ισχύουσα άδεια οδήγηοηε που έχει εκδοθεί αηό κράτοε μέλοε τηε ΕυρωπαϊκήεΈνωσηε ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία η από το
Λιχτενστάιν εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό εδαφοε ωε έχει εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προύποθέσειε χορήγησηε τηε αντίοτοιχηε

κατηγορίαε άδειαε οδήγηοηε του π δ 51/2012 όηωε ισχύει παρ 6 άρθρο τρίτο Ν 4383/201 6 ΦΕΚ 72/20 4.201 6/τ Α Στην περίπτωση

που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικήβ οδειαβ οδήγησηβ αλλοδαπήβ εκτόβ κρστών-μελων τηβ Ευρωπαι
κήβ Ένωαηβ για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία τηβ άδειαβ οδήγησηβ αλλοδαπήβ με τιβ επαγγελ
ματικέβ άδειεβ οδήγησηβ ημεδαπήβ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α Δίπλωμα Επαγγελματικήε Κατάρτισηε ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκίνητων

ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών TEE ειδικότηταε Μηχανών και

Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριοε τίτλοε Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματοε Μηχανικών Αυτοκίνητων ή απολυτήριοε τίτλοε
Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότηταε Τεχνικού Οχημάτων η ειδικότηταε Μηχανικήε Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίαε ή ειδικότηταε
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικήε Επαγγελματικήε Σχολήε Δευτεροβάθμιαε Εκπαίδευσηε

ειδικότηταε Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολήε Μαθητείαε του ΟΑΕΔ του ν 1346/1983 ειδικότηταβ Μηχανοτεχνιτη Αυτοκινήτου
ή συναφούε ειδικότηταε δηλαδή Πτυχίο ή δίπλωμα π απολυτήριοε τίτλοε Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών
Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτηε Ηλεκτρολόγοε Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματοε Αυτοκίνητου π

Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
η Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικήε ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριοε τίτλοε ΙΕΚ ή Επαγγελματικού

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου η Τεχνικού Επαγγελματικού

Λυκείου ή Επαγγελματικήε Σχολήε ή Τεχνικήε Επαγγελματικήε Σχολήε δευτεροβάθμιαε εκπαίδευσηε η Σχολήε Μαθητείαε του
ΟΑΕΔ του ν 1346/1983 ή ν 3475/2006 ή άλλοε ιοότιμοε τίτλοε σχολικήε μονάδαε τηε ημεδαπήε ή αλλοδαπήε αντίοτοιχηε ειδικότηταε
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγηοηε αυτοκινήτου Π ή C κατηγορίαε Π.Δ 51/201 2 όηωε ισχύει
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματικήε Ικανότπταε ΠΕΙ
δ Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί αηό υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα

ο Οποιοσδήποτε απολυτήριοε τίτλοε σχολικήε μονάδαε Δευτεροβάθμιαε Εκπαίδευσηε τηε ημεδοπήε π ιοότιμοε ττλοε σχολών τηε αλλοδαπήε
Β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγηοηε αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίαε Π.Δ 51/2012 όηωε ισχύει
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματικήε Ικανότπταε ΠΕΙ
δ Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού η οποία να είναι οε ισχύ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέοη δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντο
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα

α Απολυτήριοε τίτλοε υποχρεωτικήε εκπαίδευσηε απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίουβ που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1 980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμοε απολυτήριοε τίτλοε κατώτερηε Τεχνικήε Σχολήε του Ν Δ 580/1970 ή απολυτήριοε τι'τ

λοε Εργαστηρίων Ειδικήε Επαγγελματικήε Εκπαίδευσηε και Κατάρτισηε του άρθρου 1 του Ν 281 7/2000 Tns ημεδαπήε ή aMos ισότιμοε τίτλοε

τηε αλλοδαπήε και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών μετά την απόκτηση τηε επαγγελματικήε άδειαε οδήγησηε αυτοκινήτου
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίαε Π Δ 51/2012 όπωε ισχύει
γ Πιστοποιητικό Εηαγγελματικήε Ικανότηταε ΠΕΙ
δ Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησηβ αυτοκινήτου
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχήε του Πιστοποιητικού Εηαγγελματικήε Ικανότηταε ΠΕΙ απαιτείται
είτε π κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσηβ Οδηγού το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών

τηε Περιφέρειαε στην περιοχή τηε οποίαε βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου τηε άδειαε οδήγησηε του κοινοτικού αριθμού 95 δίπλα σε μία ή περισσότερεε εκ των κατηγοριών
ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιοε και απαιτούνται από την ανακοίνωση

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση αντικατάστασπε άδειαε για την ενσωμάτωση μίαε ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχήε του
ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Εηαγγελματικήε Ικανότηταε ΠΕΙ και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυοτέρησηε τηε δια
δικασίαε επανέκδοσήε τηε γίνεται δεκτή και π ΒΕΒΑΙΩΣΗ τηε αρμόδιαε υπηρεσίαε τηε Διεύθυνσηε Μεταφορών και Επικοινωνιών στην
οποία να αναφέρονται
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρόε του αιτούντοε τη Βεβαίωση
• Ο αριθμόε τηε άδειαε οδήγησηε την οποία κατέχει καθώε και η νέα ioxùs τηε έναρξη λήξη
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση καθώε και η ισχύε του έναρξη λήξη και να
επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσήε τηε λόγω ενσωμάτωσηε κατηγορίαε ή υποκατηγορίαε ΠΕΙ
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησηε
Για Tie άδειεβ οδήγησηβ αυτοκινήτων όταν δεν προκύπτει π ημερομηνία τηε αρχικήε κτπσηε τηε κατά την ανακοίνωση απαιτούμενηε
άδειαε αλλά μόνο η ημερομηνία λήξηε τηε άδειαε ή τυχόν πρόσφατηε θεώρπσηε πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποΒάλουν και σχετική Βεβαίωση

τηε οικείαε υπηρεσίαε Μεταφορών και Επικοινωνιών

Σε περίπτωση αδυναμίαε τηε αρμόδιαε υπηρεσίαε να χορηγήσει τη Βεβαίωση αυτή λόγω κσταστροφήε ή φθοράε των αρχείων τηε αρκεί
• π προσκόμιση τηε βεβαίωσηε τηε υπηρεσίαε αυτήε στην οποία να αναφέρεται ο λόγοε αδυναμίαε καθώε και
• η προσκόμιση Υπευθυνηε Δήλωσηε κατά το άρθρο 8 του ν 1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία
αρχικήε κτήοηε τηε κατηγορίαε εηαγγελματικήε άδειαε οδήγησηε που ζητείται από την ανακοίνωση
Ισχύουσα άδεια οδήγησηε που έχει εκδοθεί από κράτοε μέλοε τηε Ευρωπάίκήε'Ενωσηε ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το
Λιχτενστάιν εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφοε ωε έχει εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσειε χορήγησηε τηε αντίστοι
χηε κατηγορίαε άδειαε οδήγησηε του π δ 51/2012 όπωε ισχύει παρ 6 άρθρο τρίτο Ν 4383/201 6_ΦΕΚ 72/20.4.201 6/τ.Α Στην περίπτωση

που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι εηαγγελματικήε άδειαβ οδήγησηβ αλλοδαπήε εκτοε κρατών-μελών ms Ευρωησ
ϊκήβ Ένωσπβ για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία ms άδειαε οδήγησηβ αλλοδαπήε με Tis επαγγελ
ματικέε άδειεβ οδήγησηβ ημεδαπήβ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίαε από 18 έωε 65 ετών

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α Άδεια μηχανοδπγού-χειριοτή μηχανημάτων εκτέλεσηε τεχνικών έργων ομάδοε Β τάξηεΔ του π δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων

έργου Μ Ε ομάδαεΒ'ειδικότπταε 1 του Π.Δ 1 13/2012 για τα Μ Ε 1 3τηεκατάταξηετου άρθρου 2 τηε με αριθμ οικ 1032/166/Φ.Γ
9.6.4 HV5.3.2013 Φ.Ε.Κ 519/6.3 2013/τ.Β')απόψσσηε όπωε τροποποιήθηκε και ισχύει
β Ισχύουσα άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
γ Ο ομώνυμοε ή αντίστοιχοε τίτλοε ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Εηαγγελματικήε Σχολήε ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δει
τεροβάθμισε εκηαίδευσηε ή σχολών μαθητείαε του ΟΑΕΔ του Ν 1 346/1 983 ή Ν 3475/2006 ή άλλοε ισότιμοε τίτλοε σχολικών μονάδων
τηε ημεδαπήε ή αλλοδαπήε αντίστοιχηε ειδικότηταε ο onoios οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού χειριστή
Γίνεται επίσηε δεκτόε οποιοσδήποτε τίτλοε ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιαε εκπαίδευσηε ή δευτεροΒάθμιαε εκηαίδευσηε ή άλλοε ισότιμοε και
αντίστοιχοε τίτλοε σχολικών μονάδων τηε ημεδαπήε ή αλλοδαπήε υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιοε υποβάλλει βεβαίωση τηε αρμόδιαε

για την έκδοση τηε άδειαε υπηρεσίαε ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού χειριστή χορηγήθηκε Βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε
αυτοτελώε είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίαε

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡ1ΑΣ
Εφόσον οι θέσειε δεν καλυφθούν από υποψήφιουε/εε με τα ανωτέρω προσόντα

α Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσηε τεχνικών έργων ομάδαε Β τάξηεΔ του η δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων
έργου Μ Ε ομάδαεΒ ειδικότηταε 1 του Π.Δ 1 13/2012 για τα Μ Ε 1 3 τηε κατάταξηε του άρθρου 2 τηε με αριθμ οικ 1032/166/Φ.Γ

9.6.4 Hi/5.3.201 3 Φ.Ε.Κ 519/6.3.2013/T.B')anôcpaons όπωε τροποποιήθηκε και ισχύει
Β Ισχύουσα άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
γ Ο ομώνυμοε ή αντίστοιχοε απολυτήριοε τίτλοε αναγνωρισμένηε κατώτερηε τεχνικήε σχολήε τηε ημεδαπήε ή ισότιμοε και αντίστοιχοε
τίτλοε σχολήε τηε αλλοδαπήε ο onoios οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
Γίνεται επίσηε δεκτόε οποιοσδήποτε τίτλοε αναγνωρισμένηε κατώτερηε τεχνικήε σχολήε τηε ημεδαπήε ή αλλοδαπήε υπό την προϋπόθεση

ότι ο υποψήφιοε υποβάλλει βεβαίωση Tns αρμόδιαε για την έκδοση τηε άδειαε υπηρεσίαε ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού χειριστή

χορηγήθηκε Βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώε είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίαε

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσειε δεν καλυφθούν από υποψήφιουε/εε με τα ανωτέρω προσόντα

α Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσηε τεχνικών έργων ομάδαε Β τάξηεΔ τουπ.δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων
έργου Μ Ε ομάδαε Β ειδικότηταε 1 του Π.Δ 1 13/2012 για τα Μ Ε 1 3 τηε κατάταξηε του άρθρου 2 τηε με αριθμ οικ 1032/166/Φ.Γ

9.6.4 Η)/5 3 2013 Φ.Ε.Κ 519/6.3.2013/T.B')anôcpaons όηωε τροποποιήθηκε και ισχύει
Β Ισχύουσα άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
γ Απολυτήριοε τίτλοε τουλάχιστον υποχρεωτικήε εκπαίδευσηε απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίουε που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερηε Τεχνικήε Σχολήε του Ν.Δ 580/1 970 ή απολυτήριο

τίτλο Εργαστηρίων Ειδικήε Εηαγγελματικήε Εκηαίδευσηε και Κατάρτισηε του άρθρου 1 του Ν 281 7/2000 τηε ημεδαπήε ή άλλοε ισότιμοε
τίτλοε τηε αλλοδαπήε και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 3 ετών μετά την απόκτηση τηε παραπάνω άδειαε μηχανοδηγού-χειριστή

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσειε δεν καλυφθούν από υποψήφιουε/εε με τα ανωτέρω προσόντα

α Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσηε τεχνικών έργων ομάδαε Β τάξηεΔ τουπ.δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων
έργου Μ Ε ομάδαεΒ ειδικότηταε 1 του Π.Δ 1 13/2012 για τα Μ Ε 1.3 Tns κατάταξηε του άρθρου 2 τηε με αριθμ σικ 1032/166/Φ.Γ

9.6.4 HV5.3.201 3 Φ.Ε.Κ 519/6.3.2013/τ.Β')απόφαση5 όπωε τροποποιήθηκε και ισχύει
Β Ισχύουσα άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
γ Απολυτήριοε τίτλοε τουλάχιστον υποχρεωτικήε εκπαίδευσηε απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου π για υποψπφίουε που έχουν αποφοιτήσει

μέχρι κοι το 1 980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερηε Τεχνικήε Σχολήε του Ν.Δ 580/1 970 ή
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικήε Εηαγγελματικήε Εκπαίδευσηε και Κατάρτισηε του άρθρου 1 του Ν 281 7/2000 τηε ημεδαπήε ή άλλοε

ισότιμοε τίτλοε τπε αλλοδαπήε και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών μετά την απόκτηση τηε παραπάνω άδειαε μηχανοδηγού-χειριστή

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια τπν οποία αντικατέστησαν Βάσει του π.δ.1 13/2012 εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η
αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσηβ αυτήβ οφείλουν να προσκομίσουν σχετική Βεβαίωση τηε αρμόδιαε υπηρεσίαε από την
οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία
Η εν λόγω Βεβαίωση απαιτείται προκειμένου να προσμετρηθεί το Βαθμολογούμενο κριτήριο ms εμπειρίαε
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτέε κοι οι άδειεε μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσηε τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν

βάσει του π.δ 22/1976 ΦΕΚ 6/12.01 1976/τ.Α1
Ισχύουσα άδεια οδήγησηε που έχει εκδοθεί από κράτοε μέλοε τηε ΕυρωπάικήεΈνωσηε ή από τη Νορβηγία ή από τπν Ισλανδία ή από το
Λιχτενστάιν εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφοε ωε έχει εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσειε χορήγησηε τηε αντίστοι
χηε κατηγορίαε άδειαε οδήγησηε του π.δ 51/2012 όπωε ισχύει παρ 6 άρθρο τρίτο Ν 4383/201 6 ΦΕΚ 72/20.4.201 6/τ.Α Στην περίπτωση

που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι εηαγγελματικήε άδειαε οδήγησηβ αλλοδαπήε εκτοε κρατών-μελών τηε Ευρωπαϊ
κήβ Ένωσηβ για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία τηε άδειαε οδήγησηβ αλλοδαπήε με Tis επαγγελ
ματικέβ άδειεβ οδήγησηβ ημεδαπήβ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ βλ ΠΙΝΑΚΑ Β των λοιπών ιδιοτήτων τουε και τηε εμπειρίαε tous οφείλουν vä υποβάλουν

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίαβ Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματοε

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Τίτλοι πιστοποιητικά και ΒεΒαιωσειε τηβ αλλοδαπήε που απαιτούνται από την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτητωε να συνοδεύονται από επίσημη

μετάφρασή tous στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίαβ Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02-12-2019 και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου II με τίτλο
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

• Τα πιστοποιητικά τηε Ανώτατηε Συνομοσπονδίαε Πολυτέκνων Ελλάδαε Α Σ Π Ε για όσουε υποψήφιουε επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα χωρίβ επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία

•Οι άδειεβ άσκησηβ επαγγέλματοβ ή άλλεβ επαγγελματικέ s άδειεβ ή βεβαίωσε is ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά
το χρόνο υποβολήβ ms αίτησηβ συμμετοχήβ και Tns λήξηε τηβ προθεσμίαβ υποβολήβ αυτήβ όσο και κατά το χρόνο πρόσληψηβ

• Για την απόδειξη τηβ αναπηρίαβ του ίδιου ή συγγενικού προσώπου πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ
αριθμ Πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ 1/570/οικ 3824/3 2 201 7 απόφαση τπε Υπουργού Διοικητικήε Ανασυγκρότησηε ΦΕΚ 272/6.2.201 7/τ.Β στοιχεία 17
και 18 του Κεφαλαίου II του Παραρτήματοε ΣΟΧ με σήμανση έκδοσηε 02-12-2019

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασΐαθ Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδο
σηε 02-12-2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δημοσίευση τηε ανακοίνωσηε
Περίληψη τηε παρούσαε ανακοίνωσηε η οποίο πρέπει να περιέχει υποχρεωτικό τα όρια ηλικίαε και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ 8 του Ν 2190/1994
όπωε ισχύει να δημοσιευθεί σε δύο 2 ημερπσιεε ή εβδομαδιαίεε τοπικέε εφημερίδεε του νομού Αττικήβ εφόσον εκδίδονται Σε περίπτωση που εκδίδεται

μία εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο 2)φορέε
Ανάρτηση ολόκληρηε τηε ανακοίνωσηε μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίαε Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοοπε 02
12-2019 να γίνει οτο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματοε του Δήμου Σαλαμίναβ και στο δικτυακό τόπο αυτού www.ealamina.gr θα
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτηση στο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ 9 του Ν 21 90/1 994 όπωε ισχύει το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν

στο ΑΣΕΠ είτε οτο e-mail sox ©asep.gr είτε οτο fax 210 6467728 ή 213 1319186

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήε
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ 6 και να την υποβάλουν αποκλειστικό ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή στα γραφεία τηε υπηρεσίαε μοε στην ακόλουθη διεύθυνση
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ υπόψη καβ Ζ Μιχαλόκπ Λεω<ρ
Κων Καραμανλή Αμμοχώστου 1 Σαλαμίνα Τ.Κ 18900 τηλ εηικοινωνίαβ 2132027373 κα Ζ Μιχαλάκη ή 2132027375 KO Ζ Κουλουριώτπ
ή 2132027376 κα Τ Ανδριανού
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηου φέρει ο φάκελοε αηοστολήε ο οποίοε μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην απ
τηση των υποψηφίων
Κάθε υποψήφιοε δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσειε μίαβ μόνο κατηγορίαβ προσωπικού ΔΕ ή ΥΕ Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού οε μία ή περισσότερεε αιτήσειε συνεπάγεται αυτοδικαίωε σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου

από τπν περαιτέρω διαδικασία Κατ εξαίρεση σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν
στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσειε κατηγορίαε ΔΕ ηου μπορεί να καλυφθούν επικουρικώε με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικήε εκπαίδευσηε όσο και θέσειε

κατηγορίαε ΥΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσηε Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιοε τηε ΥΕ
κατηγορίαε θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησηε το σύνολο των θέσεων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που επιδιώκει
Η προθεσμία υποβολήβ των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρεβ υπολογιζόμενεε ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα τηε τελευταίαε δημο
σίευσηε τηε παρούσαε σε τοπικέε εφημερίδεε ή τηε ανόρτηοήε τηε στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματοε του Δήμου Σαλαμίναε και στο δικτυακό

τόπο αυτού wvvw.ealamina.gr και εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη τηε δπμοσίευσηε στιε εφημερίδεε Η ανωτέρω προθεσμία λήγει

με την παρέλευση ολόκληρηε τηε τελευταίαε ημέραε και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια αργία ή μη εργάσιμη τότε η λήξη τηε προθεσμίαε
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπο των αιτήσεων α στο δικτυακό τόπο τπε υπηρεσίαε μαε www.salamina.gr β στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώνταε από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτεβ Έντυπα Διαδικασίεβ Διαγωνισμών Φορέων

Ορ Χρόνου ΣΟΧ γ στα κατά τόπουε Κέντρα Εξυπηρέτησηε Πολιτών ΚΕΠ)αλλά κοι στην ηλεκτρονική τουε διεύθυνση www.kep.gov.gr απ όπου μέσω
τηε διαδρομήε Σύνδεσμοι Ανεξάρτητεβ και άλλεβ αρχέε à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω τηε διαδρομήε Πολίτεβ Έντυπα Διαδικασίεβ Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων η υπηρεσία μαε θα αναρτήσει το αργότερο μέσα σε είκοσι 20 ημέρεβ από τη λήξη τηβ προθεσμίαβ υποβολήβ
των αιτήσεων συμμετοχήβ tous πίνακεβ κατάταξηβ των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μαε και στο δικτυακό τόηο τπε υπηρεσίαε μαε τουε
οποίουε πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο οτο ΑΣΕΠ ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησηβ σύμφωνο με το άρθρο 21 παρ 1 1 του Ν
21 90/1 994 όπωε ισχύει το οποίο θα υπογραφεί από δύο 2 υηαλλήλουε τπε υπηρεσίαε Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail
8OX®aeep.g^teOTOfax:210 6467728 ή 213 1319188
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στουε ενδιαφερόμενουε η άσκηση ένστασηβ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα 10 ημερών υπολογιζόμενεβ
ημερολογιακά η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα τηε ανάρτησήε tous Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr και γιο να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταΒολήε παραβόλου

είκοσι ευρώ 20 € που έχει εκδοθεί είτε μέσω τηε εφαρμογπε του ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράΒολο Βλ λογότυπο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ
στον διοδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.a8ep.gr είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ο.Υ Ο υποψήφιοε πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθ

μάτου παραβόλου στην ένσταση και να καταΒάλει τρ αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίαε υποβολήβ των ενστάσεων Σε περίπτωση
ηου π υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντόε τριών 3 εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που
έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξηε

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ τηβ παρούσαβ ανακοίνωσηε αποτελεί και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίαβ Ορισμένου Χρόνου
ΣΟΧ με σήμανση έκδοσηβ 02-12-2019 το οποίο περιλαμβάνει i οδηγίεβ για τη συμπλήρωση τηβ αίτησηβ υπευθυνηε δήλωσηε

με κωδικό έντυπο αςεπΣΟΧ.6 σε συνδυασμό με επισημάνσειβ σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξηε
των υποψηφίων σύμφωνα με Tis ισχύουσεβ κανονιστικέβ ρυθμίσειβ και ϋ τα δικαιολογητικά ηου απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή

tous στη διαδικασία επιλογήβ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου

του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα μέσω τηβ ίδιαε διαδρομήε που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου τηβ
αίτησηβ δηλαδή Κεντρική σελίδα Πολίτεβ Έντυπα Διαδικασίεβ à Διαγωνισμών φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ
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