
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου 
 
Ο ∆ήµος Κισσάµου ύστερα από την υπ’ αριθ. 36/2018 απόφαση του ∆.Σ, 
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δώδεκα  (12) ατόµων, βάσει του άρ.206 
του ν.3584/2007, για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων και  κατεπειγουσών  
αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, 
ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο: 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

[Με επαγγελµατική 
άδεια οδήγησης Γ΄ (C) 
κατηγορίας- Με κάρτα 

ψηφιακού 
ταχογράφου] 
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  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ 
ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχηµάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων 
Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή 
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και 
Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 
Συστηµάτων 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 Συστηµάτων Αυτοκινήτου 
του Τοµέα Οχηµάτων ή Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 
του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, 
δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος 
τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροµηχανικών 

∆ΥΟ (2) 
ΜΗΝΕΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Κίσσαµος, 16/3/2018     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                              Αρ. Πρωτ.:   2095        
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ               
∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού 
& ∆ιοικητικής Μέριµνας 
∆/νση: Πολεµιστών 1941 αρ. 2 
Ταχ. Κωδ.:73400, Κίσσαµος 
Τηλ.:28223 40210, 28223 40216 
Fax: 28220 83329 
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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 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 Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ 
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 
Γ΄ (C) κατηγορίας.  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ).  

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η 
οποία να είναι σε ισχύ.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

 (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο 
µε τα ανωτέρω προσόντα) 

 α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος 
σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής. 

 β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης 
Γ΄ (C) κατηγορίας. 

 γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ).  

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η 
οποία να είναι σε ισχύ. 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο 
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.∆. 
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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 επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου. 

 β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης 
Γ' (C) κατηγορίας. 

 γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ).  

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η 
οποία να είναι σε ισχύ.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

 (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο 
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.∆. 
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 έξι (6) µηνών, µετά την 
απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου.  

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης 
Γ' (C) κατηγορίας.  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ). δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου 
Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου Γ’ (C) κατηγορίας απαιτείται 
υποχρεωτικά η προσκόµιση του 
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ).  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
(σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα 
ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)  

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του 
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) απαιτείται: είτε η κατοχή ∆ελτίου 
Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε 
ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας 
στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία 

ΑΔΑ: 6ΠΗΗΩΕΖ-ΚΨΜ



του ενδιαφεροµένου. 

 

 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- 

ΣΥΝΟ∆ΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
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∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά 
προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του 
ν.2527/1997) 
 

∆ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει είναι Έλληνες πολίτες βάσει του άρ.12 του ν.3584/2007 και 
να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (παρ.6 άρ.21 του ν.2190/1994 και παρ.5 
άρ.9 ν.3174/2003). 

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν. 
Να µην έχουν κωλύµατα του άρ.16 του ν.3584/2007. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 
εξής δικαιολογητικά: 
 
Αναφέρουµε ενδεικτικά:  
 
1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου 

ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.  
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα 

διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου 
µέρους του ν. 3584/07 , άρ.11 έως 17 και ότι το αµέσως προηγούµενο 
δωδεκάµηνο (12µηνο) από την τελευταία ηµέρα της νέας σύµβασης δεν έχουν 
απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 
2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να 
δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια 
της απασχόλησης (έναρξη και λήξη) 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου 
Κισσάµου  (∆/νση: Πολεµιστών 1941, τηλ: 2822340210) και αρµόδιος για την 
παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Γαµπά Μαγδαληνή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες. 

Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο 
ανακοινώσεων του ∆ήµου.  

 
 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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