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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ηράκλειο    29/05/2020 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ                                                         Αριθ. πρωτ. 39.730                                                                                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 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 ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Έχοντας υπ όψη: 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 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 Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων 

 
100 

           ΥΕ Εργατών            

           Καθαριότητας 

Τέσσερεις (4) μήνες 25 

 
101 

         ΥΕ Εργατών Γενικών  

         Καθηκόντων 

Τέσσερεις (4) μήνες                    17 

 
102 

        ΔΕ Οδηγοί                          

  Απορριμματοφόρων 

 Τέσσερεις (4) μήνες 3 

 
103 

               ΔΕ Χειριστής                   

      Μηχανημάτων Έργων 

 Τέσσερεις (4) μήνες 1 

      104          ΤΕ Δομικών 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 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. (άρθρου 5 παρ.2 του Ν.2527/97) 
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101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.2527/97) 
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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.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. 

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.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. 
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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 Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 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 

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 Δημοτικού 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 Δομικών Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών    

ΤΕ  με κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών ΤΕ ή Απολιτικών Μηχανικών ΤΕ και 

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ – Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ με 

κατεύθυνση Δομοστατικών 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 ομώ νυμο πτυχίο ή  δίπλωμα Ελληνικού  

Ανοικτού  Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή  Προγραμμά των Σπουδώ ν Επιλογής  (Π.Σ.Ε) 

ΑΕΙ της  ημεδαπής  ή  ισό τιμος  τίτλος  σχολώ ν της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής  

αντίστοιχης  ειδικό τητας . 

 

β) Γνώ ση χειρισμού  Η/Υ στα αντικείμενα : α)επεξεργασίας  

κειμένων,β)υπολογιστικώ ν φύλλων και γ)υπηρεσιώ ν διαδικτύου 

 

γ) Βεβαίωση ιδιό τητας  μέλους  της  Έ νωσης  Ελλήνων Χημικώ ν (Ν. 1804/1988-ΦΕΚ 

177 Α΄ /25.8.1988) 
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α) Πτυχίο ή  δίπλωμα Ηλεκτρολό γου Μηχανολό γου Μηχανικού  ή  Μηχανολό γου 

Ηλεκτρολό γου Μηχανικού  ή  Μηχανολόγου Μηχανικού  ή  Μηχανολό γου και 

Αεροναυπηγού  Μηχανικού  ή  Μηχανολό γου Μηχανικού  Βιομηχανίας  ή  Ναυπηγού  

Μηχανολό γου Μηχανικού  ΑΕΙ ή  το ομώ νυμο πτυχίο ή  δίπλωμα Ελληνικού  

Ανοικτού  Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή  Προγραμμά των Σπουδώ ν Επιλογής  (Π.Σ.Ε) 

ΑΕΙ ή  ταυτόσημο κατά  περιεχόμενο ειδικό τητας  πτυχίο ή  δίπλωμα ΑΕΙ ή  

Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή  Προγραμμά των Σπουδώ ν 

Επιλογής  (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της  ημεδαπής  ή  ισό τιμος  τίτλος  σχολώ ν της  

αλλοδαπής ,αντίστοιχης  ειδικό τητας  * 

β) Ά δεια άσκησης  επαγγέλματος  Μηχανικού  αντίστοιχης  ειδικό τητας  του τίτλου 

σπουδώ ν 

γ) Γνώ ση χειρισμού  Η/Υ στα αντικείμενα : α)επεξεργασίας  

κειμένων,β)υπολογιστικώ ν φύλλων και γ)υπηρεσιώ ν διαδικτύου 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

* Γίνονται επίσης  δεκτοί με τα παραπάνω υπό λοιπα τυπικά  προσό ντα : 

α) κά τοχοι πτυχίων ή  διπλωμά των τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  που έχουν 

αποκτηθεί σε Κρά τη μέλη της  Ευρωπαϊκής  Έ νωσης ,στους  οποίους  έχει χορηγηθεί 

πρά ξη αναγνώ ρισης  επαγγελματικής  ισοτιμίας  από  το Συμβούλιο του άρθρου 10 

του π.δ 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄),όπως  ισχύει κάθε φορά  και 

 

β) κά τοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  που έχουν αποκτηθεί σε 

Κρά τη μέλη της  Ευρωπαϊκής  Έ νωσης ,στους  οποίους  έχει αναγνωρισθεί το 

δικαίωμα άσκησης  νομοθετικά  κατοχυρωμένου επαγγέλματος ,σύμφωνα με 

σχετική  απόφαση αναγνώ ρισης  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.  
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 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C ή Δ΄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 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 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 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 

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 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 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

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) 
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3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

4. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (έκδοση από ΟΑΕΔ) 

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 Δήμο και την ειδικότητα με την 

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

ημέρες). 

 
 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος του Δήμου 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 ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: 

prosopikou@heraklion.gr 

 
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Ο Δήμος Ηρακλείου με  Απόφαση Δημάρχου θα προσλάβει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου 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 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ  
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  ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                                                                            


