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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 
      Ο Γήμαπσορ Νάοςζαρ , έσονηαρ ςπότη : 

1. Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 1 πεπίπη. δ’ ηος άπθπος 58 ηος Ν. 3852 / 2010 ( ΦΔΚ 87 Α', 

Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ ). 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 206 ηος Ν. 3584/2007. 

3. Σην με απ. ππυη. 332/2018 Απόθαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος Η.Π. Νάοςζαρ. 

4. Σην με απ. ππυη.  19475/2018 Δγκπιηική ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γ/ζηρ Μακεδονίαρ – 

Θπάκηρ, Σμήμαηορ Γ/κού – Οικ/κού Νομού Ημαθίαρ, για ηον έλεγσο νομιμόηηηαρ ηηρ 

ανυηέπυ Απόθαζηρ Γημοηικού ςμβοςλίος.  

 

                                κάνει γνωζηό  

 

όηι θα πποβεί ζηην ππόζλητη ενός (1)  ΓΔ σειπιζηή μησανημάηυν έπγυν με άδεια σειπιζηή 

Μ.Δ. ομάδαρ Β’ ειδικόηηηαρ 1 , με ζύμβαζη επγαζίαρ Ιδιυηικού Γικαίος Οπιζμένος Υπόνος , 

για σπονικό διάζηημα δύο ( 2 ) μηνών , για ηην άμεζη κάλςτη ηυν εκηάκηυν αναγκών ηηρ 

Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηος Γήμος Νάοςζαρ, όπυρ θαίνεηαι αναλςηικά ζηον παπακάηυ πίνακα : 

      

 

 
Τπηρεζία Έδρα σπηρεζίας Ειδικόηηηα 

Διάρκεια 

ζύμβαζης 

Αριθμός 

αηόμων 

 
Γήμορ Νάοςζαρ Νομού Ημαθίαρ Νάοςζα 

ΓΔ σειπιζηή μησανημάηυν 

έπγυν με άδεια σειπιζηή 

Μ.Δ. ομάδαρ Β’ 

ειδικόηηηαρ 1 ηος ΠΓ 

113/2012 

2 μήνερ 1 

                                                                

Κύπια πποζόνηα 

1. Άδεια σειπιζηή μησανημάηυν έπγυν ομάδαρ Β ειδικόηηηαρ 1 ηος ΠΓ 113/2012. 

2. Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή επαγγελμαηική, 
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3. Ο ομώνςμορ ή ανηίζηοισορ ηίηλορ ΙΔΚ ή Σεσνικού Δπαγγελμαηικού Δκπαιδεςηηπίος Α' ή Β' 

κύκλος ζποςδών ή Δνιαίος Πολςκλαδικού Λςκείος ή Σεσνικού Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή 

Σεσνικών Δπαγγελμαηικών σολών Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ή σολών Μαθηηείαρ ηος 

ΟΑΔΓ ηος Ν.1346/83 ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολικών μονάδυν ηηρ ημεδαπήρ ή 

αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ. Γίνεηαι επίζηρ δεκηόρ οποιοζδήποηε ηίηλορ ΙΔΚ ή 

δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ή άλλορ ιζόηιμορ και ανηίζηοισορ ηίηλορ ζσολικών μονάδυν ηηρ 

ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι ο ςποτήθιορ ςποβάλει βεβαίυζη ηηρ 

απμόδιαρ για ηην έκδοζη ηηρ άδειαρ ςπηπεζίαρ, όηι η ανυηέπυ άδεια σειπιζηή σοπηγήθηκε 

βάζει ηος ζςγκεκπιμένος ηίηλος είηε αςηοηελώρ είηε με ζςνςπολογιζμό και εμπειπίαρ. 

Πποζόνηα α' επικοςπίαρ 

(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ πποζόνηα) 

1. Άδεια σειπιζηή μησανημάηυν έπγυν ομάδαρ Β ειδικόηηηαρ 1 ηος ΠΓ 113/2012. 

2. Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή επαγγελμαηική, 

3. Ο ομώνςμορ ή ανηίζηοισορ, απολςηήπιορ ηίηλορ αναγνυπιζμένηρ καηώηεπηρ ηεσνικήρ 

ζσολήρ ηηρ ημεδαπήρ ή ιζόηιμορ και ανηίζηοισορ ηίηλορ ζσολήρ ηηρ αλλοδαπήρ. Γίνεηαι επίζηρ 

δεκηόρ οποιοζδήποηε ηίηλορ αναγνυπιζμένηρ καηώηεπηρ ηεσνικήρ ζσολήρ ηηρ ημεδαπήρ ή 

αλλοδαπήρ, ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι ο ςποτήθιορ ςποβάλει βεβαίυζη ηηρ απμόδιαρ για ηην 

έκδοζη ηηρ άδειαρ ςπηπεζίαρ, όηι η ανυηέπυ άδεια σειπιζηή σοπηγήθηκε βάζει ηος 

ζςγκεκπιμένος ηίηλος είηε αςηοηελώρ είηε με ζςνςπολογιζμό και εμπειπίαρ. 

Πποζόνηα β' επικοςπίαρ 

(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ πποζόνηα) 

1. Άδεια σειπιζηή μησανημάηυν έπγυν ομάδαρ Β ειδικόηηηαρ 1 ηος ΠΓ 113/2012. 

2. Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή επαγγελμαηική, 

3. Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον Τποσπευηικήρ Δκπαίδεςζηρ (δηλ. απολςηήπιο ηπιηαξίος 

γςμναζίος ή για ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο 

Γημοηικού σολείος), ή ιζοδύναμορ απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ Σεσνικήρ σολήρ ηος 

Ν.Γ. 580/1970 ή απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και 

Καηάπηιζηρ, ηος άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ 

αλλοδαπήρ και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών, μεηά ηην απόκηηζη ηηρ 

παπαπάνυ άδειαρ σειπιζηή. 

Πποζόνηα γ' επικοςπίαρ 

(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ πποζόνηα) 

1. Άδεια σειπιζηή μησανημάηυν έπγυν ομάδαρ Β ειδικόηηηαρ 1 ηος ΠΓ 113/2012. 

2. Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή επαγγελμαηική, 



 

3. Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον Τποσπευηικήρ Δκπαίδεςζηρ (δηλ. απολςηήπιο ηπιηαξίος 

γςμναζίος ή για ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο 

Γημοηικού σολείος), ή ιζοδύναμορ απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ Σεσνικήρ σολήρ ηος 

Ν.Γ. 580/1970 ή απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και 

Καηάπηιζηρ, ηος άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ 

αλλοδαπήρ και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον έξι (6) μηνών, μεηά ηην απόκηηζη ηηρ 

παπαπάνυ άδειαρ σειπιζηή. 

 

Τποτήθιοι πος καηείσαν άδεια ηην οποία ανηικαηέζηηζαν βάζει ηος π.δ 113/2012, εθόζον 

ζηη νέα αςηή άδεια δεν αναγπάθεηαι η απσική άδεια και η ημεποσπονολογία κηήζηρ αςηήρ, 

οθείλοςν να πποζκομίζοςν ζσεηική βεβαίυζη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ από ηην οποία να 

πποκύπηοςν ηα ανυηέπυ ζηοισεία. 

Η εν λόγυ βεβαίυζη απαιηείηαι, πποκειμένος να πποζμεηπηθεί ηο βαθμολογούμενο κπιηήπιο 

ηηρ εμπειπίαρ.   

 
Οι ςποτήθιοι ηηρ ανυηέπυ ειδικόηηηαρ ππέπει να είναι ηλικίαρ από 18 έυρ 65 εηών. 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ςποβάλλοςν αιηήζεις από 10/10/2018 μέτρι και ηις 

19/10/2018 ζηο Γπαθείο Γιασείπιζηρ Ανθπώπινος Γςναμικού  ηος Γήμος Νάοςζαρ  

( Γ/νζη : Γημαπσίαρ 30, Νάοςζα , Σ.Κ. 59200 ) καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ. 

         

  

 

      Κοινοποίηζη                                                                   Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

 Γπαθείο Γιασείπιζηρ    

Ανθπώπινος Γςναμικού    

 

            ΝΙΚΟΛΑΟ  ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ          


