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Προς:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
πρόσληψης προσωπικού χειριστών μηχανημάτων έργου με συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜ-Θ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 244 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης» (ΦΕΚ 237/Α/27−12−2010)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03-03-1994), όπως συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 20 §4 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α’/09-09-1999) καθώς
και τις όμοιες του άρθρου 6 §5 του Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α΄/23-05-2003)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφ. ιε΄ του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’/28-12-2009), σύμφωνα
με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης
διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.
5. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/11-42012), σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή
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πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
6. Την με αριθμ. 9/2015 (πρακτικό αριθμ. 2/19-1-2015) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΑΜ-Θ με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων
ή εποχιακών αναγκών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με σύμβαση εργασίας
Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας για το έτος 2015».
7. Την με αριθμ. πρωτ. 1654/11-2-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης περί νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
8 Την ανάγκη αντιμετώπισης επειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της ΠΕ Καβάλας καθ’ όλη
τη διάρκεια του τρέχοντος έτους για την αποφυγή εκτεταμένων καταστροφών που αφορούν στο
οδικό δίκτυο λόγω κατολισθήσεων των πρανών ανάντι και κατάντι του οδοστρώματος, λόγω
καταπτώσεων χαλαρών υλικών και καταστροφής των τεχνικών έργων που οφείλονται στη μεγάλη
ένταση και στη μακριά διάρκεια των βροχοπτώσεων, στην ανάγκη αξιοποίησης των μηχανημάτων
αυτών, κυρίως για την χειμερινή περίοδο για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου,
διαγράμμισης επούλωσης λάκκων, επισκευής σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας, στην άμεση
αντιμετώπιση και την αποφυγή καταστροφών λόγω πυρκαϊάς κατά τους θερινούς μήνες, χωρίς να
υπολείπονται οι άλλες χρονικές περίοδοι (άνοιξη, φθινόπωρο) καθώς δημιουργούνται πρόσθετες
ανάγκες σε προσωπικό, κυρίως χειριστών μηχανημάτων.
9. Τις ελλείψεις της ΠΕ Καβάλας σε προσωπικό Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, καθώς υπάρχουν
μόνο δύο υπάλληλοι αυτής της ειδικότητας, οι οποίοι είναι αδύνατον να καλύψουν τις παραπάνω
ανάγκες σε όλη την περιοχή.
10. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας ΑΜ-Θ – Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας έχει
προβλεφθεί σχετική πίστωση στον Ειδικό Φορέα 3072 και ΚΑΕ 0342 και 0352 και ειδικά τις αριθ.
03/οικ.898/4-3-2015 (ΑΔΑ ΩΕΚΙ7ΛΒ-ΙΧ8) με α/α καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. : 113/4-3-2015

και 03/οικ.899/4-3-2015 (ΑΔΑ 7ΝΨ87ΛΒ-ΞΙΝ) με α/α

καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.: 112/4-3-2015 Αποφάσεις
Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης που αφορούν τη δαπάνη αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών των
προσληφθέντων
11. Την αριθ. 03/οικ.2122/3-7-2015 (ΑΔΑ Ω3Ι97ΛΒ-ΗΨΞ) με α/α καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.: 317/4-6-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης που
αφορά τη δημοσίευση Κοινοποίησης της σχετικής Ανακοίνωσης σε δύο τοπικές εφημερίδες
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης
διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως κατωτέρω:
Α/Α

α)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

1

2 ΜΗΝΕΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗ
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑΣ) - ΦΟΡΤΩΤΗ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ
(JCB)

β)

Α. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ι) Άδεια χειριστή μηχανήματος έργου ως κατωτέρω:
α) Άδεια Χειριστή Προωθητή (Μπουλντόζας) - Φορτωτή
•

Ειδικότητας 1ης, Ομάδας Α΄ , Κατάταξης Μ. Ε. τουλάχιστον 1.4 & 1.5 (Π.Δ. 113/2012) ή

•

Ομάδας Ε΄, Τάξης Γ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή

•

Ομάδας Γ΄, Τάξης τουλάχιστον Β΄ (Π.Δ. 22/1976)

β) Άδεια Χειριστή Εκσκαφέα –Φορτωτή (JCB):
•

Ειδικότητας 1ης, Ομάδας τουλάχιστον Β΄, Κατάταξης Μ. Ε. τουλάχιστον 1.3 (Π.Δ. 113/2012) ή

•

Ομάδας Β΄, Τάξης τουλάχιστον Δ΄ (Π.Δ. 31/1990)

ΙΙ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική

ΙΙΙ) Ο Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής 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.

Β) ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
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(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Ι) Άδεια χειριστή μηχανήματος έργου ως κατωτέρω:
Ι) Άδεια χειριστή μηχανήματος έργου ως κατωτέρω:
α) Άδεια Χειριστή Προωθητή (Μπουλντόζας) - Φορτωτή
•

Ειδικότητας 1ης, Ομάδας Α΄ , Κατάταξης Μ. Ε. τουλάχιστον 1.4 & 1.5 (Π.Δ. 113/2012) ή

•

Ομάδας Ε΄, Τάξης Γ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή

•

Ομάδας Γ΄, Τάξης τουλάχιστον Β΄ (Π.Δ. 22/1976)

β) Άδεια Χειριστή Εκσκαφέα –Φορτωτή (JCB):
•

Ειδικότητας 1ης, Ομάδας τουλάχιστον Β΄, Κατάταξης Μ. Ε. τουλάχιστον 1.3 (Π.Δ. 113/2012) ή

•

Ομάδας Β΄, Τάξης τουλάχιστον Δ΄ (Π.Δ. 31/1990)

ΙΙ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική

ΙΙΙ) 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 της 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.

Γ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Ι) Άδεια χειριστή μηχανήματος έργου ως κατωτέρω:
α) Άδεια Χειριστή Προωθητή (Μπουλντόζας) - Φορτωτή
•

Ειδικότητας 1ης, Ομάδας Α΄ , Κατάταξης Μ. Ε. τουλάχιστον 1.4 & 1.5 (Π.Δ. 113/2012) ή

•

Ομάδας Ε΄, Τάξης Γ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή

•

Ομάδας Γ΄, Τάξης τουλάχιστον Β΄ (Π.Δ. 22/1976)

β) Άδεια Χειριστή Εκσκαφέα –Φορτωτή (JCB):
•

Ειδικότητας 1ης, Ομάδας τουλάχιστον Β΄, Κατάταξης Μ. Ε. τουλάχιστον 1.3 (Π.Δ. 113/2012) ή

•

Ομάδας Β΄, Τάξης τουλάχιστον Δ΄ (Π.Δ. 31/1990)

ΙΙ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
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ΙΙΙ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 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 αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού – χειριστή(*).

Δ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Ι) Άδεια χειριστή μηχανήματος έργου ως κατωτέρω:
Ι) Άδεια χειριστή μηχανήματος έργου ως κατωτέρω:
α) Άδεια Χειριστή Προωθητή (Μπουλντόζας) - Φορτωτή
•

Ειδικότητας 1ης, Ομάδας Α΄ , Κατάταξης Μ. Ε. τουλάχιστον 1.4 & 1.5 (Π.Δ. 113/2012) ή

•

Ομάδας Ε΄, Τάξης Γ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή

•

Ομάδας Γ΄, Τάξης τουλάχιστον Β΄ (Π.Δ. 22/1976)

β) Άδεια Χειριστή Εκσκαφέα –Φορτωτή (JCB):
•

Ειδικότητας 1ης, Ομάδας τουλάχιστον Β΄, Κατάταξης Μ. Ε. τουλάχιστον 1.3 (Π.Δ. 113/2012) ή

•

Ομάδας Β΄, Τάξης τουλάχιστον Δ΄ (Π.Δ. 31/1990)

ΙΙ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική

ΙΙΙ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 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 αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού – χειριστή(*).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ. 113/2012, εφόσον
στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής,
οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν
τα ανωτέρω στοιχεία.
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Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το απαιτούμενο κριτήριο
της εμπειρίας.

2. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί
ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες
οδήγησης ημεδαπής.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.2431/1996.Γίνονται επίσης
δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής
ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση
αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια
απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της
οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10
παρ. 1) του επιπέδου: Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού, που χορηγείται από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80
Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310−
459101-5. Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 540 06,
τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από
άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας
για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
2. Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση, απόλυση για λόγους πειθαρχικούς).
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5. Να μην έχουν υπερβεί τη δίμηνη απασχόληση μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο που ξεκινά από το τέλος
της απασχόλησης για την οποία εκδίδεται η παρούσα (άρθρο 14 παρ.2 του Ν. 2190/1994 και άρθρο 20
παρ.4 του Ν. 2738/1999).

6. Να μην έχουν το κώλυμα των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004.
Κατά την επιλογή υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία
κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος, μαζί με την αίτηση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα
προσωπικά του στοιχεία, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ.ΙΚΑ του υποψηφίου, υποβάλλει:
1. ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
2. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία)
3. ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας χειρισμού του μηχανήματος έργου
4. ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας οδήγησης και τα λοιπά τυχόν απαιτούμενα
τυπικά προσόντα (ως άνωθεν εκτίθενται)
5. ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (για τίτλο σπουδών αλλοδαπής, αυτός θα
πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένος)
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί κωλύματος του αρ. 8 του Ν. 3528/07 - καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, απόλυση για λόγους πειθαρχικούς - (θα δοθεί από
την Υπηρεσία)
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί κωλύματος του αρ. 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 και
του αρ. 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 καθώς και των αρ. 5 & 6 του Π.Δ. 164/2004 και ειδικότερα
ότι δεν έχει απασχοληθεί το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από το τέλος της νέας
απασχόλησης (νέας σύμβασης) δυνάμει της παρούσας ανακοίνωσης της ΠΑΜΘ α) στην
Περιφέρεια ΑΜΘ για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη
σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. β) στην ΠΑΜΘ για άλλες ανάγκες ή σε οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου ή του
ευρύτερου δημοσίου τομέα του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 3812/2009 (που τροποποίησε το άρθρο 14
του 2190/1994), είτε για ανάγκες έως δύο (2) μηνών είτε μεγαλύτερης διάρκειας, με σύμβαση
Ι.Δ.Ο.Χ πλήρους απασχόλησης [δεν λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση με Σύμβαση Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ), Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ), και με καθεστώς

μερικής

απασχόλησης (Ν.3250/2004 ΦΕΚ 124/Α’/07- 07-2004)], πάνω από έξι (6) μήνες εντός του ανωτέρω
δωδεκαμήνου, 2) κατά τα άρθρα 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004, και ειδικότερα ότι α) δεν έχει συνάψει
με την ΠΑΜΘ διαδοχικές συμβάσεις εργασίας (και όχι άνω των τριών ) , με την ίδια ή παρεμφερή
ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους, που να μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό
διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών β) δεν έχει συμπληρώσει εικοσιτέσσερις (24) μήνες
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απασχόλησης μετά τις 01/01/2011 στην ΠΑΜΘ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συναφθείσες
διαδοχικά

στις

οποίες

να

μεσολαβεί

διάστημα

μικρότερο

των

τριών

(3)

μηνών,

(συμπεριλαμβανομένων και διμήνων, μερικής απασχόλησης και ΚΟΧ, εξαιρουμένων μόνο των
ΣΜΕ), με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους, ή αν έχει
απασχοληθεί, τους φορείς, το είδος της σύμβασης και των αναγκών και τη διάρκεια της
απασχόλησης (έναρξη και λήξη) ( θα δοθεί από την Υπηρεσία)

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί φυσικής καταλληλότητας (θα δοθεί από την
Υπηρεσία)
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη απόλυση για λόγους πειθαρχικούς-αρ. 9 του Ν.
3528/07 - (θα δοθεί από την Υπηρεσία)
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δ/νση ΔιοικητικούΟικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας- Εθνικής
Αντίστασης 20 – Τ.Θ. 1168 - Τ.Κ. 65110 – Καβάλα) 2ος όροφος γραφ. 233, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, εντός πέντε (05) εργασίμων ημερών από της επομένης της σχετικής δημοσιεύσεως στον
Τοπικό Τύπο, ήτοι από

12/10/2015 έως και 16/10/2015. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής

της αίτησης, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής
από τα ΕΛ.ΤΑ.
Περιληπτική Κοινοποίηση για την έκδοση της παρούσας να δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές
ημερήσιες εφημερίδες. Αυτούσιο το κείμενο να αναρτηθεί

στο χώρο ανακοινώσεων της

Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας -με αποδεικτικό - όπως και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ
(www.pamth.gov.gr) , στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας (www.pekavalas.gr) και στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», από όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν
περισσότερες πληροφορίες.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:
-Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
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- Γ.Δ. Εσωτερικής Λειτουργίας
- Τμήμα Πληροφορικής (Ηλεκτρονικά, για την ανάρτηση αυτούσιας της
Ανακοίνωσης στις αναφερόμενες Ηλεκτρονικές Σελίδες)
- Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας
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