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                                         Α   Ν   Α   Κ   Ο   Ι   Ν   Ω      Η  

Πιήξσζεο πέληε  (5) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ, κε αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Κάζνπ, πνπ εδξεύεη ζηελ Κάζν. 

                                      Ο Γήμαπσορ Κάζος  

Έσονηαρ ςπ ότη: 

1.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύνπλ. 

2.- Τελ ππ αξηζκ. 22747/12-05-21011 Δγθξηηηθή Απόθαζε ηεο Τεηξακεινύο 

Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΥΣ: 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη 

πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην Τνκέα, ΦΔΚ 280/Α/28-12-2006), όπσο ηζρύεη. 

3.- Τελ κε αξηζκ. 25/2011 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. Κάζνπ 

4.- Τελ κε αξηζκ. πξση. 22989/13-5-2011 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

5.- Τν άξζξν 49/παξ. 8γ ηνπ Ν. 3943/31-3-2011 

6.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/7-6-2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/7-6-2010) 

7.- Τνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (ΦΔΚ 327/Β΄/15-3-2000) 

8.- Τελ έγθξηζε ηνπ ΑΣΔΠ 21790/20-12-2011. 

                                       Ανακοινώνει  
Σην ππόζλητη με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος 

ζςνολικά πένηε (5) αηόμυν για ηην κάλςτη εποσικών ή παποδικών αναγκών ηος 

Γήμος μαρ, πος εδπεύει ζηην Κάζο και ζςγκεκπιμένα ηιρ εξήρ ανά Τπηπεζία, 

έδπα, ειδικόηηηα και διάπκεια ζύμβαζηρ, απιθμού αηόμυν, με ηα ανηίζηοισα 

απαιηούμενα πποζόνηα: 

Διδικόηηηα : 1.- ΓΔ24  Ηλεκηπολόγορ, ένα (1) άηομο 

                       2.- ΓΔ29 Οδηγόρ Αςηοκινήηυν Γ΄ καηηγοπίαρ ένα (1) άηομο 

                       3.- ΤΔ16 Δπγάηερ καθαπιόηηηαρ ηπία (3) άηομα. 

Xπονική διάπκεια : Ορηάκελε 

 

001.- ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ :  
α.- Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εγθαηαζηάηε ή ζπληεξεηή Ηιεθηξνιόγνπ Α΄ 

εηδηθόηεηαο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο. 

β.- Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 

Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή 

Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Σρνιώλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιώλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή 

άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο.  

Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 

άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ 

έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό 

θαη εκπεηξίαο. 

ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΙ-Ξ0Φ



ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ 

(Δθ όζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α.- Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εγθαηαζηάηε ή ζπληεξεηή Ηιεθηξνιόγνπ Α΄ 

εηδηθόηεηαο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο.  

β.- Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο,  απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο 

ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο  ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο  ηίηινο ζρνιήο ηεο 

αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο 

ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,  ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο 

ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο  ππεξεζίαο, όηη ε 

αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ 

είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ 

(Δθ όζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α.- Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εγθαηαζηάηε ή ζπληεξεηή Ηιεθηξνιόγνπ Α΄ 

εηδηθόηεηαο θαη  νπνηαδήπνηε  θαηεγνξίαο, β.- Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ 

έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο 

απνιπηήξηνο  ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο 

ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη 

αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ,  κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ 

άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο . 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α.-  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εγθαηαζηάηε ή ζπληεξεηή Ηιεθηξνιόγνπ Α΄ 

εηδηθόηεηαο θαη  νπνηαδήπνηε  θαηεγνξίαο. 

β.- Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην 

ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 

απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο θαηώηεξεο 

Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο 

εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ,  κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο . 

002.- ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ :  
α.- Γίπισκα Ι.Δ.Κ. εηδηθνηήησλ (α) ηερληθνύ απηνθηλήηνπ νρεκάησλ ή  (β) 

εθπαηδεπηή ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ ή 

- Πηπρίν Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ 

(Τ.Δ.Δ.) εηδηθόηεηαο Μεραλώλ θαη Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή   

απνιπηήξηνο ηίηινο :  

- Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ απηνθηλήησλ ή  

- Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο  

   Μεραλώλ Απηνθηλήηνπ ή 

-Σρνιήο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε   

   απηνθηλήηνπ, ή ζςναθούρ ειδικόηηηαρ, δειαδή : Τερληθνύ Ηιεθηξνιόγνπ 

Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ΙΔΚ ή  

-  Ηιεθηξνινγηθώλ Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή  

- Ηιεθηξνκεραληθώλ Σπζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ Απηνθηλήηνπ ΤΔΔ ή  

- Ηιεθηξηθνύ Σπζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ΤΔΣ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή  

ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΙ-Ξ0Φ



- Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήησλ Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/1983 ή   

- Τερληθνύ  Μεραλνηξνληθήο  ΙΔΚ  ή     

- άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,  

αληίζηνηρεο    

   εηδηθόηεηαο .  

β.- Ιζρύνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ καηηγοπίαρ, και  

γ.-  Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζηηο Δηδηθέο Δπηζεκάλζεηο -  (Σπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο  γηα νδεγνύο). 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεποβάθμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηίηιν ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο .  

β) Ιζρύνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ καηηγοπίαρ, και  

γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζηηο Δηδηθέο Δπηζεκάλζεηο -  (Σπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο  γηα νδεγνύο). 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α.- Απνιπηήξηνο ηίηινο  ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ 

Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και  εμπειπία επαγγελμαηία οδηγού  αςηοκινήηος 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο  άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ . 

β.-  Ιζρύνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ' καηηγοπίαρ και  

γ.- Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζηηο Δηδηθέο Δπηζεκάλζεηο - (Σπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο  γηα νδεγνύο).   

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α.-  Απνιπηήξηνο ηίηινο  ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ 

Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και  εμπειπία επαγγελμαηία οδηγού  αςηοκινήηος 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο  άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

β.- Ιζρύνπζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ' καηηγοπίαρ, θαη  

γ.-  Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζηηο Δηδηθέο Δπηζεκάλζεηο - (Σπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο  γηα νδεγνύο).   

003.- ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ :  

Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα ( άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 2527/1997) 

Οι σποψήφιοι όλων  των ειδικοτήτων όλων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 
έως 65 ετών. 

ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΙ-Ξ0Φ



Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζευν ζςμμεηοσήρ. 
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΤΥΠΟ 

ΑΣΔΠ ΣΟΦ 1 θαη λα ηελ ππνβάιινπλ ζηα Γξαθεία ηεο Υπεξεζίαο καο ζηελ 

δηεύζπλζε ΓΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ  - 85800 ΚΑΣΟΣ,  (ηει επηθνηλσλίαο 2245360207). Η 

πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο 

εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 

παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο 

δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. 

 Ανάπηηζη πινάκυν και ςποβολή ενζηάζευν 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο θα αναπηήζει, ηο απγόηεπο μέζα 

ζε είκοζι (20) ημέπερ από ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν αιηήζευν 

ζςμμεηοσήρ, ηοςρ πίνακερ καηάηαξηρ ηυν ςποτηθίυν ζην θαηάζηεκα ησλ 

γξαθείσλ καο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άμεζα γηα έιεγρν ζην ΑΣΔΠ, ελώ 

ζα ζπληαρζεί και ζσεηικό ππακηικό ανάπηηζηρ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 

ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο 

ππεξεζίαο. Τν πξαθηηθό απηό ζα απνζηαιεί αςθημεπόν ζην ΑΣΔΠ είηε ζην e-mail: 

sox.ota@asep.gr είηε ζην fax: 210 6420953. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε ένζηαζηρ 

κέζα ζε απνθιεηζηηθή πποθεζμία δέκα (10) ημεπών (ππνινγηδόκελεο 

εκεξνινγηαθά) ε νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η 

έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεςθείαρ ζηο  ΑΔΠ 

(Πνπιίνπ 6, Αζήλα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθό θαηαβνιήο παπαβόλος πενήνηα εςπώ (50 €) πνπ 

εθδίδεηαη από Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία (Γ.Ο.Υ.). Σε πεξίπησζε πνπ ε 

ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ 

εληζηάκελν. 

Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΣΔΠ εληόο ηπιών (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ 

θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά 

ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.  

 

                                                                    Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

 

                                                       ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

ΑΔΑ: 45ΨΨΩΕΙ-Ξ0Φ


