
 

                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ                                      Αλεξάνδρεια,   13-02-2012   
                                                                             Αριθµ. Πρωτ.:  4699 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου 

 
Ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 15/2012 απόφαση του ∆.Σ, την 
υπ’ αριθ. 980/03-02-2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και το υπ’ αριθ. οικ. 1586/13-01-2012 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών-∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, 
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι ατόµων (20) ατόµων, προς 
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθµό ατόµων, 
ειδικότητα, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική 
περίοδο: 
 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 
 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
Α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) 
Τεχνικού αυτοκινήτων Οχηµάτων ή (β) 
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών 
Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α΄ή Β΄κύκλου 
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 
Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή 
Απολυτήριος Τίτλος Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος 
Μηχανικών Αυτοκινήτων 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 : 
 - Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων 
Αυτοκινήτου ή  
– Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων και 
Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
 – Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου 
ΤΕΣ ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 
 – Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής 
Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 
ή  
– Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων 
Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής 
ΙΕΚ ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής 
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
Β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ύο (2) µήνες 
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οδήγησης Γ  ́κατηγορίας, και 
 
Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους 
απαιτείται, σύµφωνα µε τις 
Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινήσεις που 
ακολουθούν. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους 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  ́κατηγορίας,  και 
 
 Γ) Πιστοποιητικά Επαγγελµατικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους 
απαιτείται, σύµφωνα µε τις 
Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινήσεις που 
ακολουθούν). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από 
υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 
Α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου 
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 εµπειρία 
επαγγελµατία οδηγού αυτοκινήτου 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την 
απόκτηση της άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου. 
 
Β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια 
οδήγησης Γ  ́κατηγορίας και 
 
Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους 
απαιτείται, σύµφωνα µε τις 
Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινήσεις που 
ακολουθούν). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από 
υποψηφίους 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 εµπειρία 
επαγγελµατία οδηγού αυτοκινήτου 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την 
απόκτηση της άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου. 
 
Β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια 
οδήγησης Γ  ́κατηγορίας , και  
 
Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους 
απαιτείται, σύµφωνα µε τις 
Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινήσεις που 
ακολουθούν). 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την 
απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω 
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 
 
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας 
Γ΄ή Γ΄+ Ε  ́ από την 10η 
Σεπτεµβρίου 2009 και µετά 
απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της 
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και 
Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς 
εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 
74/2008 (ΦΕΚ 112/18.06.2008 τ. Α΄). 
Σύµφωνα µε το ίδιο π.δ. όσοι 
υποψήφιοι απέκτησαν µία από τις 
ανωτέρω άδειες οδήγησης µέχρι και 
την 9η Σεπτεµβρίου 2009 
εξαιρούνται από την υποβολή του 
ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 
9η Σεπτεµβρίου 2014 την επόµενη 
της οποίας απαιτείται το ανωτέρω 
πιστοποιητικό. 
 
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 Ν.Α.  
στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η 
κατοικία του ενδιαφερόµενου . 
 
Είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της 
άδειας οδήγησης του κοινοτικού 
αριθµού «95» δίπλα σε µία ή 
περισσότερες εκ των κατηγοριών ή 
υποκατηγοριών που κατέχει ο 
υποψήφιος και απαιτούνται από την 
ανακοίνωση. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η 
υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
δεν έχει προχωρήσει στη 
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συγκρότηση επιτροπής για τις 
εξετάσεις του ανωτέρω 
πιστοποιητικού  (ΠΕΙ), ο υποψήφιος 
προκείµενου να γίνει δεκτός για τη 
θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης 
ανακοίνωσης, πρέπει να προσκοµίσει 
απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της  
υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να 
αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του 
ανωτέρω πιστοποιητικού εξ  ́ αφορµής 
της µη συγκρότησης της εν λόγω 
επιτροπής. 
 
Για τις άδειες οδήγησης 
αυτοκινήτων , όταν δεν προκύπτει η 
ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της 
κατά την ανακοίνωση απαιτούµενης 
άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης 
της άδειας ή τυχόν πρόσφατης 
θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση 
της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.     
 
Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας 
υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση 
αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς 
των αρχείων της, αρκεί: 

- η προσκόµιση της βεβαίωσης 
της υπηρεσίας αυτής στην 
οποία να αναφέρεται ο λόγος 
αδυναµίας καθώς και 

- - η προσκόµιση Υπεύθυνης 
∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του 
Ν. 1599/1986 του υποψηφίου 
στην οποία να δηλώνει την 
ακριβή ηµεροµηνία αρχικής 
κτήσης της κατηγορίας 
επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης που ζητείται από 
την προκήρυξη. 

 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι 
κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν 
δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν της 
αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και 
αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης  
αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες 
οδήγησης ηµεδαπής».  
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή 
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων οµάδας Ι΄ τάξης Γ΄ σύµφωνα 
µε το π.δ 31/1990. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική 
(Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 
γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος 
τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου 
Α΄και Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
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∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(ΣΑΡΩΘΡΟ) 

 
 
 
1 

Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή 
Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του 
Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος 
σχολικών µονάδων της ηµεδαπής 
ή αλλοδαπής ή αντίστοιχης 
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 
άλλος ισότιµος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικών µονάδων της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας 
για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 
µηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε 
βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό 
και εµπειρίας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν  
από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή 
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων οµάδας Ι΄ τάξης Γ΄ σύµφωνα 
µε το π.δ 31/1990. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική 
(Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 
γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, 
απολυτήριος τίτλος 
αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή 
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται 
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος 
αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση 
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει 
βεβαίωση της αρµόδιας για την 
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-
χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριµένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό 
και εµπειρίας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
  (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν  
από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή 
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων οµάδας Ι΄ τάξης Γ΄ σύµφωνα 
µε το π.δ 31/1990. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική 
(Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 

 
 

∆ύο (2) µήνες 
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Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 
απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο ∆ηµοτικού 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 και αντίστοιχος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) 
ετών, µετά από την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-
χειριστή. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν  
από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή 
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων οµάδας Ι΄ τάξης Γ΄ σύµφωνα 
µε το π.δ 31/1990. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική 
(Υπουργική Απόφαση 3486/1979) 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 
απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο ∆ηµοτικού 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 και αντίστοιχος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) 
µηνών, µετά από την απόκτηση 
της παραπάνω άδειας 
µηχανοδηγού-χειριστή. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
1 . Πτυχίο ή δίπλωµα ή 
απολυτήριος τίτλος ειδικότητας 
Γεωργικών Μηχανηµάτων ή 
Αγροτικών Μηχανηµάτων ή 
Τεχνικού Συντήρησης και 
Επισκευής Γεωργικών 
Μηχανηµάτων ή αντίστοιχο πτυχίο 
ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος 
των παρακάτω σχολικών µονάδων 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
∆ύο (2) µήνες 
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(ΤΡΑΚΤΕΡ) : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 
σχολής µαθητείας του ΟΕΑ∆ του 
Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος 
τίτλος σχολικής µονάδας της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 
2 . Ισχύουσα άδεια οδήγησης 
γεωργικών µηχανηµάτων τύπου Α΄. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν 
από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1 . Οµώνυµος ή αντίστοιχος 
απολυτήριος τίτλος 
αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή 
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολής της αλλοδαπής. 
2 . Ισχύουσα άδεια οδήγησης 
γεωργικών µηχανηµάτων τύπου Α΄. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν 
από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1 . Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
Εργαστηρίων 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 
άδειας οδήγησης γεωργικού 
ελκυστήρα. 
2 . Ισχύουσα άδεια οδήγησης 
γεωργικών µηχανηµάτων τύπου Α΄. 
 
ΠΡΟΣΟΝTΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν 
από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
1 . Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
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Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
Εργαστηρίων 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 
άδειας οδήγησης γεωργικού 
ελκυστήρα. 
2 . Ισχύουσα άδεια οδήγησης 
γεωργικών µηχανηµάτων τύπου Α΄. 
 
 

 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΣΥΝΟ∆ΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 

 
11 

 
∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα 
σύµφωνα µε το Ν. 2527/1997 
άρθρο 5 παρ. 2 
 
 

 
∆ύο (2) µήνες 

 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  

 
2 

 
∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα 
σύµφωνα µε το Ν. 2527/1997 
άρθρο 5 παρ. 2 
 
 

 
∆ύο (2) µήνες 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 
εξής δικαιολογητικά: 
Αναφέρουµε ενδεικτικά:  
1. Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
3. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους όπου απαιτείται. Σε 

περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση 
αυτού. 

4. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας για την ειδικότητα που 
απαιτείται. 

5. Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας 
Ι΄τάξης Γ΄, σύµφωνα µε το Π.∆. 31/1990, για την ειδικότητα που απαιτείται. 

6. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, για την ειδικότητα 
που απαιτείται. 

7. Ισχύουσα άδεια οδήγησης γεωργικών µηχανηµάτων τύπου Α΄, για την 
ειδικότητα που απαιτείται. 

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που 
προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 
3584/07. 

9. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός 
δωδεκαµήνου.  

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του 
∆ήµου Αλεξάνδρειας (∆/νση: Εθνικής Αντίστασης 42, 1ος όροφος τηλ: 23333-
50.122). Αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Κιρτικίδου Ευθυµία  
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε 
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα 
και τον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων 
των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.  
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        Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΓΚΑΒΑΡ∆ΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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