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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νάξος,   17-10-2019 
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                                                            Αρ.  Πρωτ.:  18343 
∆ΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
διάρκειας (2) µηνών για την αντιµετώ̟ιση κατε̟ειγουσών ε̟οχικών ή ̟ρόσκαιρων αναγκών. 

 
                      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ  

 
Έχοντας υ̟όψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), ό̟ως έχουν τρο̟ο̟οιηθεί και 
ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την ̟αρ. 
2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) και την ̟αρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθ. 
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102 Α) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 1 
του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄).  

4. Την αριθ. 161/30-09-2019 (Α∆Α: 94Ν7ΩΚΗ-Θ9Κ) α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων µε την ο̟οία α̟οφασίστηκε η ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας για την αντιµετώ̟ιση κατε̟ειγουσών 
ε̟οχικών ή ̟ρόσκαιρων αναγκών.  

5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας (ΦΕΚ 2927/Β΄/19.11.2013) του ∆ήµου Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

6. Την υ̟’ αριθ. 16688/25-09-2019 βεβαίωση της ∆ιευθύντριας ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 
Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ̟ερί ύ̟αρξης ̟ιστώσεων για την κάλυψη 
της δα̟άνης µισθοδοσίας του υ̟ό ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού της ̟αρούσας ανακοίνωσης.  

 
Ανακοινώνει 

Την ̟ρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) 
µηνών, συνολικά ̟ενήντα (50) ατόµων για την αντιµετώ̟ιση κατε̟ειγουσών ε̟οχικών ή 
̟ρόσκαιρων αναγκών του ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για τις εξής κατά αριθµό 
ατόµων, ειδικότητα, µε τα αντίστοιχα τυ̟ικά ̟ροσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύµβασης:  

 

Κωδικός 
θέσης 

Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

101 ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων  ∆ύο (2) µήνες 1 

102 
∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων 

 (σκα̟τικού φορτωτή τύ̟ου JCB) 
 ∆ύο (2) µήνες 1 
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Κωδικός 
θέσης 

Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

103 
∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων 

 (φορτωτή τύ̟ου BOBCAT) 
 ∆ύο (2) µήνες 1 

104 ∆Ε Ηλεκτρολόγων ∆ύο (2) µήνες 1 

105 ∆Ε Ηλεκτρολόγων ∆ύο (2) µήνες 1 

106 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ∆ύο (2) µήνες  20 

107 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης ∆ύο (2) µήνες 25 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υ̟οψήφιοι όλων των ειδικοτήτων ̟ρέ̟ει να είναι ηλικίας α̟ό 18 έως 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ̟ου τους ε̟ιτρέ̟ει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης ̟ου ε̟ιλέγουν.  
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Ν. 3584/2007 (̟οινική καταδίκη, υ̟οδικία 

στέρηση ή ε̟ικουρική δικαστική συµ̟αράσταση, α̟όλυση α̟ό άλλη θέση για ̟ειθαρχικούς 
λόγους).  

 
Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

Κωδικός θέσης Τίτλος σ̟ουδών και λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα 

 
 
 
 
 
 
 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) ∆ί̟λωµα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχηµάτων ή Εκ̟αιδευτή Υ̟οψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκ̟αιδευτή 
Υ̟οψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 
σ̟ουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή α̟ολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 
α̟ολυτήριος τίτλος Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχηµάτων ή 
ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τοµέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου του Τοµέα Οχηµάτων ή 
Τεχνικής Ε̟αγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας 
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Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δί̟λωµα ή 
α̟ολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης 
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων 
Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου 
Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο ̟τυχίο ή 
δί̟λωµα ή α̟ολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σ̟ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή  Ε̟αγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής 
Ε̟αγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας 
της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 
51/2012 ό̟ως ισχύει). 
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα) 
α) Ο̟οιοσδή̟οτε α̟ολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας 
Εκ̟αίδευσης της ηµεδα̟ής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδα̟ής.  
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 
51/2012 ό̟ως ισχύει). 
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα) 
α) Α̟ολυτήριος τίτλος  υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου 
ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο δηµοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναµος α̟ολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 
580/1970 ή α̟ολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος 
της αλλοδα̟ής και αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την 
α̟όκτηση της ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 
51/2012 ό̟ως ισχύει). 
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα) 
 α) Α̟ολυτήριος τίτλος υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου 
ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο δηµοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναµος α̟ολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 
580/1970 ή α̟ολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος 
της αλλοδα̟ής και αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την 
α̟όκτηση της ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 
51/2012 ό̟ως ισχύει). 
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β’   
τάξης ∆΄ του ̟.δ.31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β’ 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε 
αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υ̟ουργικής 
α̟όφασης,  ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, 
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,  
γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σ̟ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή  Ε̟αγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικών 
Ε̟αγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης ή σχολών µαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων 
της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο ο̟οίος οδηγεί στην ανωτέρω 
άδεια . 
Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος ΙΕΚ ή µεταδευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης ή 
δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών 
µονάδων της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος 
υ̟οβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση  της άδειας υ̟ηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου 
είτε αυτοτελώς είτε µε  συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα) 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β’   
τάξης ∆΄ του ̟.δ.31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β’ 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε 
αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υ̟ουργικής 
α̟όφασης,  ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, 
β)  Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,  
γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος  α̟ολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ηµεδα̟ής  ή ισότιµος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της 
αλλοδα̟ής, ο ο̟οίος οδηγεί στην ανωτέρω άδεια.  
Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,  υ̟ό την ̟ ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλλει 
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση  της άδειας  υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 
µηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς 
είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα) 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β’   
τάξης ∆΄ του ̟.δ.31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β’ 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε 
αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υ̟ουργικής 
α̟όφασης,  ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, 
β)  Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,  
γ) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 
α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο  τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
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ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και αντίστοιχη εµ̟ειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών,  µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας µηχανοδηγού 
- χειριστή.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα) 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β’   
τάξης ∆΄ του ̟.δ.31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β’ 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε 
αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υ̟ουργικής 
α̟όφασης,  ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει  (*), 
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική, 
γ) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 
α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής 
Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ηµεδα̟ής ή άλλο 
ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον έξι  (6) µηνών, 
µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ε’   
τάξης ∆΄ του ̟.δ.31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β’ 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε 
αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υ̟ουργικής 
α̟όφασης,  ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, 
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,  
γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σ̟ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή  Ε̟αγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικών 
Ε̟αγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης ή σχολών µαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων 
της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο ο̟οίος οδηγεί στην ανωτέρω 
άδεια . 
Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος ΙΕΚ ή µεταδευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης ή 
δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών 
µονάδων της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος 
υ̟οβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση  της άδειας υ̟ηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου 
είτε αυτοτελώς είτε µε  συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα) 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ε΄   
τάξης ∆΄ του ̟.δ.31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β’ 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε 
αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υ̟ουργικής 
α̟όφασης,  ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, 
β)  Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,  
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γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος  α̟ολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ηµεδα̟ής  ή ισότιµος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της 
αλλοδα̟ής, ο ο̟οίος οδηγεί στην ανωτέρω άδεια.  
Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,  υ̟ό την ̟ ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλλει 
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση  της άδειας  υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 
µηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς 
είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα) 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ε΄  
τάξης ∆΄ του ̟.δ.31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β’ 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε 
αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υ̟ουργικής 
α̟όφασης,  ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει  (*), 
β)  Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,  
γ) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 
α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο  τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και αντίστοιχη εµ̟ειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών,  µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας µηχανοδηγού 
- χειριστή.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα) 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ε΄ 
τάξης ∆΄  του ̟.δ.31/1990 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β’  
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε.  1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε 
αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υ̟ουργικής 
α̟όφασης,  ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει,   
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,  
γ) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 
α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής 
Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ηµεδα̟ής ή άλλο 
ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον έξι  (6) µηνών, 
µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Ισχύουσα άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 
ΣΤ΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας 
Α΄ ειδικότητας του ̟.δ. 108/2013 ό̟ως ισχύει.  
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σ̟ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης 
ή Ε̟αγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικών Ε̟αγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας 
εκ̟αίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος 
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ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας 
εκ̟αίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της 
ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλλει βεβαίωση 
της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης 
ε̟αγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 
συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)  
α) Ισχύουσα άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 
ΣΤ΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας 
Α΄ ειδικότητας του ̟.δ. 108/2013 ό̟ως ισχύει.  
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, α̟ολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ηµεδα̟ής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της 
αλλοδα̟ής. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος 
υ̟οβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου 
είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)  
α)Ισχύουσα άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 
ΣΤ΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας 
Α΄ ειδικότητας του ̟.δ. 108/2013 ό̟ως ισχύει.  
β) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 
α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος α̟ολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α̟ολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και αντίστοιχη εµ̟ειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας άσκησης 
ε̟αγγέλµατος.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)  
α) Ισχύουσα άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 
ΣΤ΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας 
Α΄ ειδικότητας του ̟.δ. 108/2013 ό̟ως ισχύει.  
β) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 
α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος α̟ολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α̟ολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και αντίστοιχη εµ̟ειρία 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας άσκησης 
ε̟αγγέλµατος.  
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α) Ισχύουσα άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 
Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας 
Α΄ ειδικότητας του ̟.δ. 108/2013 ό̟ως ισχύει.  
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σ̟ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης 
ή Ε̟αγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικών Ε̟αγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας 
εκ̟αίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος 
ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας 
εκ̟αίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της 
ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλλει βεβαίωση 
της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης 
ε̟αγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 
συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)  
α) Ισχύουσα άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 
Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας 
Α΄ ειδικότητας του ̟.δ. 108/2013 ό̟ως ισχύει.  
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, α̟ολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ηµεδα̟ής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της 
αλλοδα̟ής. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος 
υ̟οβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου 
είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)  
α) Ισχύουσα άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 
Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας 
Α΄ ειδικότητας του ̟.δ. 108/2013 ό̟ως ισχύει.  
β) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 
α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος α̟ολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α̟ολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και αντίστοιχη εµ̟ειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας άσκησης 
ε̟αγγέλµατος.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)  
α) Ισχύουσα άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 
Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας 
Α΄ ειδικότητας του ̟.δ. 108/2013 ό̟ως ισχύει.  
β) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 
α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος α̟ολυτήριος τίτλος κατώτερης 

ΑΔΑ: ΩΒΠΓΩΚΗ-7Ε8



Σελίδα 9 από 9 

Κωδικός θέσης Τίτλος σ̟ουδών και λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα 

Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α̟ολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και αντίστοιχη εµ̟ειρία 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας άσκησης 
ε̟αγγέλµατος. 

106, 107 
 

∆εν α̟αιτούνται ειδικά τυ̟ικά ̟ροσόντα (άρθρο 5 ̟αρ. 2 του Ν. 2527/1997). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους (χορηγείται α̟ό την υ̟ηρεσία) ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν 
υ̟οχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο δηµόσιο έγγραφο 
α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τουν τα στοιχεία ταυτότητας. 

• Τίτλους σ̟ουδών, άδειες και λοι̟ά δικαιολογητικά για την α̟όδειξη τυ̟ικών ̟ροσόντων, 
ό̟ου α̟αιτείται.  

• Πιστο̟οιητικό οικογενειακής κατάστασης ̟ρόσφατης έκδοσης. 

• Υ̟εύθυνη δήλωση ότι ̟ληρούν τα γενικά ̟ροσόντα διορισµού ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τους 
µόνιµους υ̟αλλήλους του ̟ρώτου µέρους του ν. 3584/07 (χορηγείται α̟ό την υ̟ηρεσία). 

• Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν εµ̟ί̟τουν στα κωλύµατα διορισµού των 
διατάξεων του άρθρων 16 και 17 του Ν.3584/2007 (χορηγείται α̟ό την υ̟ηρεσία).  

• Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο̟οία να δηλώνεται ότι το αµέσως ̟ροηγούµενο 
δωδεκάµηνο (12µηνο) α̟ό την τελευταία ηµέρα της νέας σύµβασης δεν έχουν α̟ασχοληθεί σε 
δηµόσια υ̟ηρεσία ή νοµικό ̟ρόσω̟ο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 µε την ιδιότητα του 
ε̟οχικού υ̟αλλήλου ή για την κάλυψη ̟εριοδικών ή ̟ρόσκαιρων αναγκών. Σε ̟ερί̟τωση 
̟ου έχουν α̟ασχοληθεί να δηλώνουν την υ̟ηρεσία ̟ου α̟ασχολήθηκαν και την ακριβή 
χρονική διάρκεια της α̟ασχόλησης (έναρξη και λήξη).  

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος στο ο̟οίο εδρεύει η υ̟ηρεσία, συντασσόµενου σχετικού ̟ρακτικού ανάρτησης καθώς 
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στον ιστοχώρο του Προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υ̟οβάλουν αίτηση στο Τµήµα Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού και 
∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου Νάξου και  Μικρών Κυκλάδων α̟ό 18 Οκτωβρίου έως και 24 
Οκτωβρίου 2019 (τηλ. ε̟ικοινωνίας: 2285360125). 
 
 

                                             
       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

                                         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ          
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