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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕ

ΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ύστερα από τη με αριθμό 34431/5-5
2021 ΑΔΑ 9ΕΥ546ΜΤΛ6-Α6Φ απόφαση

Υπουργού Εσωτερικών που
μας κοινοποιήθηκε με το με
Α Π 3492 1/7-5-2021 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών και με βάση
τη με αριθμό 64/8-03-2021 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Αμπελοκήπων-Μενεμένης με την
οποία εγκρίθηκε η απασχόληση σαράντα

40 ατόμων με σύμβαση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού

χαρακτήρα καθαριότητα
κ.λπ του Δήμου Αμπελοκήπων

Μενεμένης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι θα προβεί στην πρόσληψη είκοσι
πέντε 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου διάρκειας οκτώ 8 μηνών με
τις κάτωθι ειδικότητες για την κάλυψη

αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
του Τμήματος Διαχείρισης-Κίνη

σης-Συντήρησης Οχημάτων Μηχανημάτων

της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Πολεοδομίας Καθαριότητας

Περιβάλλοντος του Δήμου
Αμπελοκήπων Μενεμένης

10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

2ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ
ΝΕΡΓΩΝ εκσκαφέα-φορτωτή

13 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών και να έχουν τα
παρακάτω τυπικά προσόντα
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α Ισχύουσαάδεια μηχανοδηγού-χειρι
στή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών

έργων Ομάδας Β και Τάξης Γ ή
Β ή Α σύμφωνα με το π.δ 31/1990
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
Μ Ε Ομάδας Α ή Β 1ης Ειδικότητας

του π.δ 113/2012 για τα Μ Ε
1 3της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ'αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3
2013 ΦΕΚ 519/Τ.Β76-3-2013

υπουργικής απόφασης όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει
β)0 ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής

Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών

Σχολών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του
ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983 ή Ν
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη
άδεια άσκησης επαγγέλματος
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ή δευτεροβάθμιας 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 χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου

τίτλου είτε αυτοτελώς είτε

με συνυπολογισμό και εμπειρίας
γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

ερασιτεχνική ή επαγγελματική
Υπουργική απόφαση 3486/1979

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν

από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

α)Ισχύουσαάδεια μηχανοδηγού-χειρι
στή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών

έργων Ομάδας Β και Τάξης Γ ή
Β ή Α σύμφωνα με το π.δ 31/1990

ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
Μ Ε Ομάδας Α ήΒ 1ης Ειδικότητας

του π.δ 113/2012 για τα Μ Ε
1 3της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ'αριθ.οικ,1032/166/Φ.Γ 9.6.4 Η
5.3.2013 ΦΕΚ 519/Τ.Β76-3-2013
υπουργικής απόφασης όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει
β)0 ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος

τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης

τεχνικής σχολής της ημεδαπής
ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολής της αλλοδαπής ο οποίος
οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης

επαγγέλματος
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης
τεχνικής σχολής 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 χορηγήθηκε βάσει

του συγκεκριμένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό
και εμπειρίας
γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

ερασιτεχνική ή επαγγελματική
Υπουργική απόφαση 3486/1979

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν

από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειρι
στή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών

έργων Ομάδας Β και Τάξης Γ ή
Β ή Α σύμφωνα με το π.δ 31/1990ή
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
Μ Ε ΟμάδαςΑ ή Β 1ης Ειδικότητας

του π.δ 113/2012 για τα Μ Ε

1.3της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ'αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3
2013 ΦΕΚ 519/Τ.Β76-3-2013

υπουργικής απόφασης όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει
β Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης δηλ
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 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
αντίστοιχηεμπειρία τουλάχιστον
τριών 3 ετών μετά την απόκτηση
της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού
χειριοτή
γ)Ισχύουσαάδεια οδήγησης αυτοκινήτου

ερασιτεχνική ή επαγγελματική
Υπουργική απόφαση 3486/1979

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν

από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγου-χειρι
στή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών

έργων Ομάδας Β και Τάξης Γ ή
Β ή Α σύμφωνα με το π.δ 31/1990
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
Μ Ε ΟμάδαςΑ'ή Β 1ης Ειδικότητας

του π.δ 113/2012 για τα Μ Ε

1.3της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ'αριθ οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3
2013 ΦΕΚ 519/Τ.Β76-3-2013

υπουργικής απόφασης όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει
β Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης δηλ
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή
για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει

μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού

Σχολείου ή ισοδύναμος απολυτήριος

τίτλος κατώτερης Τεχνικής
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
αντίστοιχηεμπειρία τουλάχιστον έξι
6 μηνών μετά την απόκτηση της

παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειρι
στή
γ)Ισχύουσααδεια οδήγησης αυτοκίνητου

ερασιτεχνική ή επαγγελματική
Υπουργική απόφαση 3486/1979

ΕΠΙΣΗΜΑΝ!Η
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την
οποία αντικατέστησαν βάσει του

π δ 1 1 3/2012 εφόσον στη νέα αυτή
άδεια δεν αναγράφεται η αρχική
άδεια και η ημεροχρονολογία κτήση
ςαυτής οφείλουν να προσκομίσουν
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας

από την οποία να προκύπτουν
τα ανωτέρω στοιχεία
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται προκειμένου

να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο

κριτήριο της εμπειρίας
ΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει
εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή από τη Νορβηγία
ή από την Ισλανδία ή από το Λι

χτενστάιν εξακολουθεί να ισχύει στο
ελληνικό έδαφος ως έχει εφόσον τηρούνται

οι όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας

άδειας οδήγησης του π.δ
51/2012 όπως ισχύει παρ 6 άρθρο
τρίτο Ν 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4
2016/τ.Α Στην περίπτωση που υποψήφιοι

είναι κάτοχοι επαγγελματικής
άδειας οδήγησης αλλοδαπής εκτός
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για να γίνουν δεκτοί πρέπει να
προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές

άδειες οδήγησης ημεδαπής
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ εκσκαφέα-φορτωτή
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων

Οχημάτων ή Εκπαιδευτή
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων

και Μοτοσικλετών ή πτυχίο
Α ή Β κύκλου σπουδών TEE ειδικότητας

Μηχανών και υοτημάτων Αυτοκινήτου

ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου

Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος

τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου

ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων
ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων

του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών

υστημάτων Αυτοκινήτου του
Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής

Σχολής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή χολής Μαθητείας
του ΟΑΕΔ του ν 1346Ί983 ειδικότητας

Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή
συναφούς ειδικότητας δηλαδή Πτυχίο

ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
Ηλεκτρολογικών υστημότων Αυτοκινήτου

ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων
και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή

Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων
Οχημάτων η Ηλεκτρικού Συστήμα
τος Αυτοκίνητου ή Ηλεκτροτεχνίτη
Αυτοκινήτου η Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών

υστημάτων Αυτοκινήτων ή
Τεχνιτών Μηχανών και υστημότων
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων

Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχα
νοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα

ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή
Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού

Λυκείου ή Επαγγελματικής
χολής 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
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια
οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίας

Π.Δ 51/2012 όπως ισχύει
γ ΠιστοποιητικόΕπαγγελματικής Ικανότητας

ΠΕΙ
δ Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου
Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ
ΠΡΟ!ΟΝΤΑΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν

από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

α Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος

τίτλος σχολών της αλλοδαπής
β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια
οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίας

Π.Δ 51/2012 όπως ισχύει
γ ΠιστοποιητικόΕπαγγελματικής Ικανότητας

ΠΕΙ

δ Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου
Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν

από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

α 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 χολής 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 του
λάχιστοντριών 3 ετών μετά την
απόκτηση της επαγγελματικής άδειας

οδήγησης αυτοκινήτου
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια
οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίας

Π.Δ 51/2012 όπως ισχύει
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

ΠΕΙ
δ Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου
Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν

από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

α 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 Δ
580Ί970 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

έξι 6 μηνών μετά την απόκτηση

της επαγγελματικής άδειας
οδήγησης αυτοκινήτου
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια

οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίας

Π.Δ 51/2012 όπως ισχύει
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής

Ικανότητας ΠΕΙ
δ Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ
ΠΡΟΣΟΧΗ Για την άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίας απαιτείται

υποχρεωτικά η προσκόμιση του
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας

ΠΕΙ
ΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά
τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής

του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
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 Περιφέρειας

στην περιοχή της οποίας
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 ζητούμενου

από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού

Επαγγελματικής Ικανότητας
ΠΕΙ και εφόσον προκύπτουν λόγοι

καθυστέρησης της διαδικασίας επα
νέκδοσής της γίνεται δεκτή και η
ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών

στην οποία να αναφέρονται

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός

του αιτούντος τη βεβαίωση
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την
οποία κατέχει καθώς και η νέα 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 επι¬

βεβαιώνεται 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 Περιφερειακής Ενότητας

δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση

επιτροπής για τις εξετάσεις
του ανωτέρω πιστοποιητικού ΠΕΙ ο
υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός

για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ 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 της κατά την

ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας
αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της
άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης

πρέπει οι υποψήφιοι να συνυπο
βάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας

υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας

υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση

αυτή λόγω καταστροφής ή
φθοράς των αρχείων της αρκεί

η προσκόμιση της βεβαίωσης της
υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται

ο λόγος αδυναμίας καθώς
και

η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης
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 προκήρυξη
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει
εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή από τη Νορβηγία
ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτεν
στάιν εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό

έδαφος ως έχει εφόσον τηρούνται

οι όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας

άδειας οδήγησης του π.δ
51/2012 όπως ισχύει παρ 6 άρθρο
τρίτο Ν 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4
2016/T.A Στην περίπτωση που υποψήφιοι

είναι κάτοχοι επαγγελματικής
άδειας οδήγησης αλλοδαπής εκτός
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για να γίνουν δεκτοί πρέπει να
προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές

άδειες οδήγησης ημεδαπής
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ
ΤΑΣ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

άρθρο 5 παρ 2 του Ν
2527/1997
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να

συμπληρώσουν

την αίτηση με κωδικό
ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν
μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα

Ανακοίνωση δικαιολογητικά
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση:Δήμος Αμπελοκήπων

Μενεμένης Πατρ Γρηγορίου
Ε 12 Τ Κ 561 23 Αμπελόκηποι
απευθυνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου

Δυναμικού υπόψη κ Μπούμα

Σωτηρίου τηλ επικοινωνίας 2313
313684-5-6 7

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει
ο φάκελος αποστολής ο οποίος

μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται

στην αίτηση των υποψηφίων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι από την 30ηΙουνίου2021 έως
και τηνθη Ιουλίου 2021

ο αντιδήμαρχος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Εντολή Δημάρχου
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Διοίκησης S Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού

Σωτήριος Μπούρας

http://www.innews.gr
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