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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       Κηάηο  5 Ασγούζηοσ 2020 
ΝΟΜΟ  ΚΟΡΙΝΘΙΑ       Αρηζ. Πρφη:  7007 
ΓΗΜΟ ΙΚΤΧΝΙΧΝ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΣΑ (7) ΑΣΟΜΧΝ 

ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ ΑΡ. 206 ΣΟΤ Ν. 3584/07 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΧΝ, ΔΠΟΥΙΚΧΝ Η΄ ΠΡΟΚΑΙΡΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΙ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ 
ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΤ ΣΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ COVID-19. 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΙΚΤΧΝΙΧΝ 
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ κε αρηζ. 180/14-7-2020 Απόθαζε ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ 

Γήκοσ ηθσφλίφλ, ζα πξνβεί ζηελ άκεζε πρόζιευε προζφπηθού  ΔΠΣΑ (7) αηόκφλ, κε ζύκβαζε 
εργαζίας ηδηφηηθού δηθαίοσ ορηζκέλοσ τρόλοσ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 206 ηνπ Ν. 3584/2007 
θαη ηηο από 11/3/2020 (ΦΔΚ 55Α/11-3-2020) , 14/3/2020 (ΦΔΚ 64Α/14-3-2020) θαη ηελ από 20-3-2020 Π.Ν.Π 
(Φ.Δ.Κ 68/20-3-2020Σ.Α’ ) Πξάμεηο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ, 
επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο θαη ζπγθεθξηκέλα 
αληηκεηώπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19. 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΠΟΥΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΙΡΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ 

Κφδηθός 
ζέζες 

 
Τπερεζία 

Έδρα 
σπερεζίας 

 
Δηδηθόηεηα 

Γηάρθεηα ζύκβαζες Αρηζκός 
αηόκφλ 
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Γηεύζπλζεο 

Πεξηβάιινληνο & 
Πνηόηεηαο Εσήο 

 
 

Κηάην 

 
 

Δξγάηεο Καζαξηόηεηαο 

Από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο 

 Γηα ηέζζεξεηο κήλεο 
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Γηεύζπλζεο 

Πεξηβάιινληνο & 
Πνηόηεηαο Εσήο 

 
 

Κηάην 

ΓΔ Οδεγνί 
Απνξξηκκαηνθόξσλ  

 
Από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο 
 Γηα ηέζζεξεηο κήλεο 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θφδηθό ζέζες) 

 
Κφδηθός ζέζες Σίηιος ζποσδώλ θαη 

ιοηπά απαηηούκελα (ησπηθά & ηστόλ πρόζζεηα) προζόληα 

 
100 

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

 
 
 
 

101 

α) Ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή ( C ) θαηεγνξίαο. β) Πηζηνπνηεηηθό 
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ). θαη 

γ) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο θαη 
έιιεηςε απηνύ, απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο 
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο 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 νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ ε ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή ( C ) θαηεγνξίαο. β) Πηζηνπνηεηηθό 
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ).  θαη 
γ) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο θαη 
έιιεηςε απηνύ, απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο 
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο 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 νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

 
 
 

ΑΔΑ: Ω756Ω1Θ-ΦΚΛ



 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ΑΙΣΗΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ππνβάιινληαο επηπιένλ ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο. 

2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαη/ζεο ή πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο γηα ηνπο άγακνπο, πξόζθαηεο έθδνζεο. 

3. Τπεύζσλε δήιφζε (πκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε) ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη:  Δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα 
θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, 
απηζηία δηθεγόξνπ, δωξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή 
ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο 
εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δωήο. 
Η προζεζκία σποβοιής ηφλ αηηήζεφλ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκοσ ηθσφλίφλ θαη κέτρη πιήρφζες ηφλ ζέζεφλ . 
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, θαηόπηλ 
ηειεθφληθής επηθοηλφλίας ζηα 2742360159 (θ. Φαρκάθες ) είηε ηατσδροκηθά κε ζσζηεκέλε επηζηοιή, ζηελ 
αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήκος ηθσφλίφλ Γ.Γελλεκαηά 2 Κηάηο Σ.Κ 20200. 

Οη ππνςήθηνη κπορούλ λα αλαδεηήζοσλ ηο έλησπο ηες αίηεζες ζην Γήκν (θ.Φαξκάθεο) ή από ηελ ειεθηξνληθή 

ζειίδα (www.kiato.gov.gr) . 

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

ΠΡΟΟΥΖ:  Γηα  ηελ  άδεηα  νδήγεζεο  απηνθηλήηνπ  Γ'  ή  C  ή  Γ΄  ή  D θαηεγνξίαο απαηηείηαη ππνρξεσηηθά ε 
πξνζθόκηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο ΠΔΗ (παξ. 4, άξζξν 3 ηνπ π.δ. 74/2008). 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) απαηηείηαη : 

 είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο Οδεγνύ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρύ θαη ην νπνίν εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία 
Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο Π.Δ. ζηελ πεξηνρή ηεο νπνία βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 είηε ε θαηαρώξεζε επί ηνπ εληύπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ θνηλνηηθνύ αξηζκνύ «95» δίπια ζε κία ή 
πεξηζζόηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηώλ ή ππνθαηεγνξηώλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη απαηηνύληαη από ηελ Πξόζθιεζε. 
ΠΡΟΟΥΖ: ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηώλ ή 
ππνθαηεγνξηώλ θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) θαη εθόζνλ πξνθύπηνπλ ιόγνη 
θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλέθδνζήο ηεο, γίλεηαη δεθηή θαη ε ΒΔΒΑΗΩΖ ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηεο Γ/λζεο 
Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ νπνία, πξέπεη λα αλαθέξνληαη: 

• Σν νλνκαηεπώλπκν θαη ην όλνκα παηξόο ηνπ αηηνύληνο ηε βεβαίσζε, Ο αξηζκόο ηεο άδεηαο νδήγεζεο, ηελ νπνία 

θαηέρεη, θαζώο θαη ε ηζρύο ηεο (έλαξμε, ιήμε) 

Απηνλόεην είλαη όηη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νπσζδήπνηε ηελ απαηηνύκελε από ηελ Πξόζθιεζε άδεηα 
νδήγεζεο. 
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο νηθείαο Π.Δ δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηε 
ζπγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ (ΠΔΗ), ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηόο 
γηα ηε ζέζε ηνπ ΟΓΖΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πξόζθιεζεο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απαξαηηήησο ζρεηηθό έγγξαθν ηεο 
ππεξεζίαο απηήο, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ εμ’ αθνξκήο ηεο κε 
ζπγθξόηεζεο ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο. 
Γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, όηαλ δελ πξνθύπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο θηήζεο, ηεο θαηά ηελ Πξόζθιεζε 
απαηηνύκελεο άδεηαο, αιιά κόλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο ή ηπρόλ πξόζθαηεο ζεώξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα 
ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ζπγθνηλσληώλ. 
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηελ βεβαίσζε απηή, ιόγσ θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ 
αξρείσλ ηεο, αξθεί :α) ε πξνζθόκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο αδπλακίαο 
θαζώο θαη β) ε πξνζθόκηζε Τπεύζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ  ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία λα 
δειώλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη από ηελ 
Πξόζθιεζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο, γηα λα γίλνπλ 
δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο 
νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο». 

 
 ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

Αλάρηεζε ηεο Αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκοσ 
ηθσφλίφλ προς ελεκέρφζε ηφλ ελδηαθεροκέλφλ. Θα ζπληαρζεί ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην  θνξέα. 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ & α.α 
Ο αλαπιερφηής ηοσ 

 Αληηδήκαρτος Οηθολοκηθώλ Τπερεζηώλ 
 
 

ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΟΛΑΚΟ 
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