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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 6, 82 131 Χίος
Πληροφορίες: Μ. Φραγκάκη-Μ.Ασπρούλη
Τηλέφωνα: 2271350884, 2271350817

Fax: 22713 50855
e-mail: prosopiko@chios.gov.gr

                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ. 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 
4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) και ισχύει.

3. Την παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 4662/20 (ΦΕΚ 27/Α΄). 
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου (ΦΕΚ 42/τ.Β΄/14-01-2014) όπως 

τροποποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 500/2019 τεύχος Β΄(διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 
1170/2019 τεύχος Β΄). 

5. Την υπ’ αριθ.  629/2021 (ΑΔΑ:6ΟΥΑΩΗΝ-ΕΒΝ) Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής. 
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.  65353/11.8.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Χίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό 
πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς και τις αριθ. Α-1252/12-08-2021 & 
Α-1253/12-08-2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ). 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη συνολικά είκοσι πέντε (28) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου, όπως φαίνεται παρακάτω: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΥΕ16 Εργατών 
Καθαριότητας 2 μήνες 27 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

(άρθρο 5 παρ. 2. Ν. 2527/1997).

ΔΕ29 Οδηγών 2 μήνες 1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων 
Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή 
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων 
ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών 
Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή 
Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας 
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Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 
απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου 
ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας 
Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα 
Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 
του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, 
δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών 
Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου 
ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 
Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και 
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού 
Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας
 β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 
οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 
όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η 
οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν  από 
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
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α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος 
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 
οδήγησης Γ΄ ή (C)  κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, 
η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν  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.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 επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 
οδήγησης Γ΄ ή (C) κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, 
η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν  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.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 επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 
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οδήγησης   Γ΄ ή (C) κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, 
η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου Γ΄ ή (C)  κατηγορίας απαιτείται 
υποχρεωτικά η προσκόμιση του 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα 
ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης 
Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το 
οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  
στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία 
του ενδιαφερομένου.
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.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης 
άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή 
περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών 
κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι 
καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής 
της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της 
αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να 
αναφέρονται:

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα 
πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την 
οποία κατέχει καθώς και η νέα 
ισχύς της (έναρξη, λήξη)

• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ 
που του έχει χορηγηθεί και 
απαιτείται από την ανακοίνωση, 
καθώς και η ισχύς του (έναρξη - 
λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η 
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άδεια βρίσκεται σε διαδικασία 
επανέκδοσής της, λόγω 
ενσωμάτωσης κατηγορίας ή 
υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει 
να προσκομίσουν οπωσδήποτε την 
απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια 
οδήγησης. 

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 Μεταφορών και 
Επικοινωνιών.

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 
Δήλωσης 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.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί 
από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από 
το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο 
ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της 
αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του 
π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο 
τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι 
κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν 
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν 
αντιστοιχία της άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες 
οδήγησης ημεδαπής.
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Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την 

αίτηση τους:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2) Φωτοαντίγραφο όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά 

περίπτωση.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να την υποβάλουν, 
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokollo@chios.gov.gr) 
είτε ταχυδρομικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χίου, 
Δημοκρατίας 2, Τ.Κ 82131 Χίος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κυρίας Ασπρούλη Ματρώνας (τηλ. επικοινωνίας: 
2271350817) ή κυρίας Γεωργιλή Μαρίας  (τηλ. επικοινωνίας: 2271350815), είτε με φυσική 
παρουσία στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 έως 
και την Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021.

 Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των 
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως 
να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται 
δεκτές. 

                                                                                              Ο  Δήμαρχος Χίου                                                                              
                                                                                                      

                                                                                                      Σταμάτιος Κάρμαντζης                                                                                                        
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