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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   
 

Θέµα: Πρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίµηνης 
διάρκειας για την κάλυψη κατε̟είγουσων και ε̟οχιακών αναγκών  του ∆ήµου Σουλίου. 
 
Η ∆ήµαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο ∆ήµος Σουλίου, σε συνέχεια της αρίθµ.  25/2018 α̟όφασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σουλίου  θα ̟ροσλάβει µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής 
διάρκειας δύο (2) µηνών, δέκα  (10) άτοµα, για την κάλυψη κατε̟είγουσων και ε̟οχιακών αναγκών του 
∆ήµου Σουλίου, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυ̟ικά ̟ροσόντα και 
την αντίστοιχη χρονική ̟ερίοδο:           

                        
Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά  - Τυ̟ικά Προσόντα Χρονική 

∆ιάρκεια 

   ΥΕ εργατών/τριών 

καθαριότητας (συνοδών 
α̟ορριµµατοφόρου) 

 

έξι 
        (6) 
 
   
 

 
∆εν Α̟αιτούνται. 

∆ύο (2) 
µήνες. 

∆Ε28 Χειριστών 
Μηχανηµάτων έργων 
(τσά̟ας-JCB) 

 

δύο 
(2) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων Ο µ ά δ α ς  Β΄, Τάξης ∆΄ (Π.∆. 
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 Α̟όφασης µε αριθ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 (*). 
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού 
Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σ̟ουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού 
Λυκείου ή Τεχνικών Ε̟αγγελµατικών Σχολών 
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 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 µηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό 
και εµ̟ειρίας.   
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
ε̟αγγελµατική (Υ̟ουργική Α̟όφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα 
ανωτέρω ̟ροσόντα) 
 

∆ύο (2) 
µήνες. 

ΑΔΑ: ΩΑΖ4Ω1Α-ΥΟ3



α) Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων Ο µ ά δ α ς  Β΄, Τάξης ∆΄ (Π.∆. 
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 Α̟όφασης µε αριθ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 (*). 
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 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. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
ε̟αγγελµατική (Υ̟. Α̟όφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα 
ανωτέρω ̟ροσόντα) 
 
α) Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων Ο µ ά δ α ς  Β΄, Τάξης ∆΄ (Π.∆. 
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 Α̟όφασης µε αριθ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013. 
β) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής 
Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 
α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού 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 µηχανοδηγού-χειριστή 
(*). 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
ε̟αγγελµατική (Υ̟. Α̟όφαση 3486/1979). 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα 
ανωτέρω ̟ροσόντα) 
 
α) Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων Ο µ ά δ α ς  Β΄, Τάξης ∆΄ (Π.∆. 
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 Α̟όφασης µε αριθ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013. 
β) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής 
Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 
α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού 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 

ΑΔΑ: ΩΑΖ4Ω1Α-ΥΟ3



αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον έξι  (6) µηνών, µετά 
την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή 
(*). 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ε̟αγγελµατική ή 
ερασιτεχνική (Υ̟ουργική Α̟όφαση 3486/1979). 
 
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υ̟οψήφιοι ̟ου κατείχαν άδεια την ο̟οία αντικατέστησαν 
βάσει του ̟.δ.113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν 
αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ηµεροχρονολογία 
κτήσης αυτής, οφείλουν να ̟ροσκοµίσουν σχετική βεβαίωση 
της αρµόδιας υ̟ηρεσίας α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τουν τα 
ανωτέρω στοιχεία.  
Η εν λόγω βεβαίωση α̟αιτείται, ̟ροκειµένου να 
̟ροσµετρηθεί το βαθµολογούµενο κριτήριο της 
εµ̟ειρίας. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 

Για τα θερµικά µηχανήµατα γίνονται δεκτές και οι 
άδειες Μηχανοδηγών Χειριστών Μηχανηµάτων 
Εκτέλεσης Τεχνικών ΄Εργων ̟ου χορηγήθηκαν βάσει 
του ̟.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/12-1-1976).   

 
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι υ̟οψήφιοι είναι κάτοχοι 
ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδα̟ής, για να γίνουν 
δεκτοί ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας 
υ̟ηρεσίας του Υ̟ουργείου Συγκοινωνιών «̟ερί ισοδυναµίας 
και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδα̟ής µε τις 
ε̟αγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδα̟ής». 

 
∆Ε29 Οδηγών 
Α̟ορριµµατοφόρου 

 

δύο 
(2) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. ∆ί̟λωµα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων:  
(α) τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή  
(β) εκ̟αιδευτή υ̟οψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' 
ή Β' κύκλου σ̟ουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 
Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή  
Α̟ολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής 
Ε̟αγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης 
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του ν.1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη  
Αυτοκινήτου ή  
Συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: 
- Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ΙΕΚ ή 
- Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού 
Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
- Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας 
εκ̟αίδευσης ή 
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή 
Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή 
άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδα̟ής ή 
αλλοδα̟ής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
2. Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
κατηγορίας. 
3. Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι) για 
όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τις Συµ̟ληρωµατικές 

 

∆ύο (2) 
µήνες. 

ΑΔΑ: ΩΑΖ4Ω1Α-ΥΟ3



∆ιευκρινίσεις ̟ου ακολουθούν. 
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η ο̟οία να 
είναι σε ισχύ και η ο̟οία εκδίδεται α̟ό τη ∆ιεύθυνση 
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υ̟ουργείου 
Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω 
̟ροσόντα) 

1. Ο̟οιοσδή̟οτε α̟ολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας 
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης της ηµεδα̟ής ή ισότιµος τίτλος 
σχολών της αλλοδα̟ής. 

2. Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
κατηγορίας. 

3. Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για 
όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τις Συµ̟ληρωµατικές 
∆ιευκρινίσεις ̟ου ακολουθούν. 

4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η ο̟οία να 
είναι σε ισχύ και η ο̟οία εκδίδεται α̟ό τη ∆ιεύθυνση 
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υ̟ουργείου 
Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω 
̟ροσόντα) 

1.  Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
κατηγορίας. 

2. 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 άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας. 

3.  Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για 
όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τις Συµ̟ληρωµατικές 
∆ιευκρινίσεις ̟ου ακολουθούν.   

4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η ο̟οία να 
είναι σε ισχύ και η ο̟οία εκδίδεται α̟ό τη ∆ιεύθυνση 
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υ̟ουργείου 
Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω 
̟ροσόντα) 

1. Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
κατηγορίας. 

2. 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 

ΑΔΑ: ΩΑΖ4Ω1Α-ΥΟ3



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 άδειας οδήγησης αυτοκινήτου  Γ΄ κατηγορίας. 

3. Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για 
όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τις Συµ̟ληρωµατικές 
∆ιευκρινίσεις ̟ου ακολουθούν.  

4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η ο̟οία να 
είναι σε ισχύ και η ο̟οία εκδίδεται α̟ό τη ∆ιεύθυνση 
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υ̟ουργείου 
Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

(σύµφωνα µε την α̟αιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου). 

Υ̟οψήφιοι οι ο̟οίοι α̟έκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
Γ΄ κατηγορίας α̟ό την 10η Σε̟τεµβρίου 2009 και µετά 
α̟αιτείται να ̟ροσκοµίσουν ̟λέον της άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου και Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς  εµ̟ορευµάτων, σύµφωνα 
µε το Π.∆. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18-6-2008, τ.Α΄). Σύµφωνα µε 
το ίδιο Π.∆. όσοι υ̟οψήφιοι α̟έκτησαν την ανωτέρω άδεια 
οδήγησης µέχρι και την 9η Σε̟τεµβρίου 2009 
εξαιρούνται α̟ό την υ̟οβολή του ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικού 
µέχρι και την 9η Σε̟τεµβρίου 2014 την ε̟οµένη της 
ο̟οίας α̟αιτείται το ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικό. 

Προκειµένου για την α̟όδειξη κατοχής του Πιστο̟οιητικού 
Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) α̟αιτείται: 

               Είτε η κατοχή ∆ελτίου Ε̟ιµόρφωσης Οδηγού, 
το ο̟οίο να είναι σε ισχύ και το ο̟οίο εκδίδεται α̟ό τη 
Υ̟ηρεσία Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της Ν.Α. στην 
̟εριοχή της ο̟οίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου 

              Είτε η καταχώρηση ε̟ί του εντύ̟ου της άδειας 
οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δί̟λα σε µια ή 
̟ερισσότερες εκ των κατηγορικών ή υ̟οκατηγοριών ̟ου 
κατέχει ο υ̟οψήφιος και α̟αιτούνται α̟ό την ανακοίνωση. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η υ̟ηρεσία Μεταφορών 
και Ε̟ικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
δεν έχει ̟ροχωρήσει στη συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής  για 
τις εξετάσεις του ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικού (ΠΕΙ), ο 
υ̟οψήφιος ̟ροκειµένου να γίνει δεκτός για τη θέση του 
Ο∆ΗΓΟΥ  της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, ̟ρέ̟ει να 
̟ροσκοµίσει α̟αραιτήτως σχετικό έγγραφο της 
υ̟ηρεσίας αυτής, στο ο̟οίο να αναφέρεται η αδυναµία 
έκδοσης του ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικού εξ’ αφορµής της µη 
συγκρότησης της εν λόγω ε̟ιτρο̟ής . 

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων,  όταν δεν 
̟ροκύ̟τει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την 
ανακοίνωση α̟αιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία 
λήξης της άδειας ή τυχόν ̟ρόσφατης θεώρησης, ̟ρέ̟ει οι 
υ̟οψήφιοι να συνυ̟οβάλλουν και σχετική βεβαίωση της 
οικείας υ̟ηρεσίας συγκοινωνιών. 

Σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας της αρµόδιας υ̟ηρεσίας να 
χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς 
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των αρχείων της, αρκεί: 

• Η ̟ροσκόµιση της βεβαίωσης της υ̟ηρεσίας αυτής 
στην ο̟οία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς 
και  

• Η ̟ροσκόµιση Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 
του ν.1599/1986 του υ̟οψηφίου στην ο̟οία να 
δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της 
κατηγορίας ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης ̟ου 
ζητείται α̟ό την ̟ροκήρυξη. 

 
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι υ̟οψήφιοι είναι κάτοχοι 
ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδα̟ής, για να γίνουν 
δεκτοί ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας 
υ̟ηρεσίας του Υ̟ουργείου Συγκοινωνιών «̟ερί ισοδυναµίας 
και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδα̟ή µε τις 
ε̟αγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδα̟ής». 

 
� Οι υ̟οψήφιοι ̟ρέ̟ει να έχουν ηλικία α̟ό 18 έως 65 ετών. 
� Οι υ̟οψήφιοι ̟ρέ̟ει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ̟ου τους ε̟ιτρέ̟ει 

την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως ̟ου ε̟ιλέγουν. 
� Οι υ̟οψήφιοι δεν ̟ρέ̟ει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ̟αλληλικού Κώδικα και 

τα σχετικά κωλύµατα των Π.∆. 164/2004 & Π.∆.180/2004. 
 
Α̟αραίτητα δικαιολογητικά: 

Α) Για την ειδικότητα ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας (συνοδών α̟ορριµµατοφόρου) 
� Πιστο̟οιητικό του οικείου ∆ήµου, ̟ρόσφατης έκδοσης, για την µόνιµη κατοικία του 

υ̟οψηφίου. 
� Πιστο̟οιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
� Φωτοτυ̟ία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, 
� Κάρτα ανεργίας ή Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υ̟οψήφιος είναι άνεργος.- 
� Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ̟ερί α̟ασχόλησης ή µη του υ̟οψηφίου για διάστηµα 12 

µηνών α̟ό την ηµέρα της αίτησης του ως ε̟οχικό ̟ροσω̟ικό σε δηµόσια υ̟ηρεσία ή νοµικό 
̟ρόσω̟ο του άρθρου 14 ̟αρ.1 του ν.2190/1994. 
 

Β) Για ∆Ε29 Οδηγών Α̟ορριµµατοφόρου & ∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων έργων (τσά̟ας- JCB) 
ό̟ως για την ειδικότητα  ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας (συνοδών α̟ορριµµατοφόρου) 
(Α̟αραίτητα δικαιολογητικά Α’) και συµ̟ληρωµατικά ανάλογα µε τα ειδικά – τυ̟ικά ̟ροσόντα ̟ου 
διαθέτει ο υ̟οψήφιος. 

Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν αίτηση, µαζί µε τα ̟ροβλε̟όµενα δικαιολογητικά, 
στα Γραφεία του ∆ήµου Σουλίου, οδός Κ. Καραµανλή 179, α̟ό 16 Μαρτίου 2018 , ηµέρα Παρασκευή , 
µέχρι και 29-03-2018, ηµέρα Πέµ̟τη. (τηλεφωνικό κέντρο ∆ήµου :2666360100-2666360132).- 

 
                                                                                                            Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 
 
                                                                        
                                                                                                   ΜΠΡΑΪΜΗ-ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
 
Κοινο̟οιείται:  Α.Σ.Ε.Π.  
                      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
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