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                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Σάμη,    21  Ιουλίου  2020 
 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 4596 

       ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Ιωάννου Μεταξά 
Σάμη - 28080 

Τηλ: 2674360506-504-517 

Email:dimos@sami.gov.gr 
 
 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΜΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 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  παρ.1 του Ν. 3584/2007 για πρόσληψη προσωπικού για 
κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες 

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  20  του  Ν.2190/1994 «Σύσταση  Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης » (ΦΕΚ 28 τΆ). 

4. Τη διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 περ. ιε του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το 
άρθρο 1 του Ν.3812/2009. 

5. Τις διατάξεις του αρθ.41 παρ.1α του ν.4325/15 (ΦΕΚ 47/τ΄Α/11.5.2015). 
6. Tις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 της από 14/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64 Α) όπως τροποποιήθηκε με 

την  παρ. 1 του άρθρου 37 της από 20/3/2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 68Α΄). 
7. Το δεδομένο ότι στη Χώρα μας έχει ενταθεί από τις αρχές Μαρτίου 2020 η διάδοση του ιού  

Κορωνοϊός COVID-19 με αποτέλεσμα να  υπάρχει σοβαρή ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών του 
νεοσύστατου Δήμου Σάμης , μεταξύ αυτών και  της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου για την 
αντιμετώπιση της καθημερινότητας  και προστασίας του πολίτη  όπως τον  καθαρισμό  της αυτοφυούς  
βλάστησης  από πεζοδρόμια  και  κοινόχρηστους χώρους, περιμετρικά των οικισμών με τη δημιουργία 
αντιπυρικών ζωνών προς αποφυγή του κινδύνου καταστροφών από πυρκαγιές και προστασίας της 
ανθρώπινης ζωής. 

8. Την υπ΄ αριθμ. 79/1-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ1646ΜΓ3Ι-ΔΛΖ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Σάμης, με θέμα «Λήψη  απόφασης για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την   συνεπικούρηση των υπηρεσιών στη διαχείριση των 

συνεπειών από τη διασπορά του Κορωνοϊού COVID-19, διαρκείας τεσσάρων (4) μηνών». 
9. Την  αριθ. Πρωτ. 109986/10-7-2020 Απόφαση  έγκρισης της  αριθ.79/01-7-2020  Απόφασης    

              οικονομικής Επιτροπής από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου,  Δυτικής   
              Ελλάδας και Ιονίου. 

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
  

       Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά   τριών (3) ατόμων  για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου στα πλαίσια των έκτατων μέτρων  
αντιμετώπισης  των συνεπειών από τη διασπορά του  Κορωνοϊού COVID-19, διάρκειας  έως τεσσάρων (4) 

μηνών». 
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                                              ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 

A/A 
 

Τόπος εκτέλεσης 
 

Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101  
           Δήμος  Σάμης 

 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

από υπογραφή 
της σύμβασης 
έως και 4 μήνες 

 
 

1 

102                  
                  Δήμος  Σάμης 

   
     ΔΕ Χειριστών       
     Μηχανημάτων  Έργων 
     (JCB) 

από υπογραφή 
της σύμβασης 
έως και 4 
μήνες 

 
 

1 
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      Δήμος  Σάμης 

 
 

      ΔΕ Οδηγών 

από υπογραφή 
της σύμβασης 
έως και 4 
μήνες 

 
 

1 

 

 

                             ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
Κωδικός 

θέσης 

                                                       Τίτλος Σπουδών  
            και λοιπά απαιτούμενα  (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα). 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και  
 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ 
και τάξης Γ΄ τουλάχιστον σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου 
(Μ.Ε.) Οµάδας Α΄ 1 ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 
2 της υπ΄ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις αριθμ. οικ. 71993/301/Φ 113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 
και οικ. 74285/176/Φ113/9- 7-2018 αποφάσεις (*).  
β) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή 
Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 
του Ν.1346/83 ή Ν.3475/2006 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. 
 γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική απόφαση 
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3486/1979).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
 α) Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ 
και τάξης Γ΄ τουλάχιστον σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου 
(Μ.Ε.) Οµάδας Α΄ 1 ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 
2 της υπ΄ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις αριθμ. οικ. 71993/301/Φ 113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 
και οικ. 74285/176/Φ113/9-. 
β) 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.  
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική απόφαση 
3486/1979).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
α) Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ 
και τάξης Γ΄ τουλάχιστον σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου 
(Μ.Ε.) Οµάδας Α΄ 1 ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 
2 της υπ΄ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις αριθμ. οικ. 71993/301/Φ 113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 
και οικ. 74285/176/Φ113/9- 7-2018 αποφάσεις.  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 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 και αντίστοιχος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά από την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).  
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική απόφαση 
3486/1979). 
 
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
 α) Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ 
και τάξης Γ΄ τουλάχιστον σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου 
(Μ.Ε.) Οµάδας Α΄ 1 ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 
2 της υπ΄ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις αριθμ. οικ. 71993/301/Φ 113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 
και οικ. 74285/176/Φ113/9- 7-2018 αποφάσεις.  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 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 και αντίστοιχος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά από την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).  
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική απόφαση 
3486/1979) . 
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(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
 Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στη 
νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, 
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να 
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να 
προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.  
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, 
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί 
ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες 
οδήγησης της ημεδαπής». 
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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 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 αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως 
ισχύει).  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)  
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως 
ισχύει).  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους 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. 
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 β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως 
ισχύει).  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους 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.  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως 
ισχύει).  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά 
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. 

                                                                                           

                                      Β.    ΓΕΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
Οι υποψήφιοι πρέπει: 

-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κρατών μέλους της Ε.Ε. 
- Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
-Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της  
  θέσης που επιλέγουν, να μην ανήκουν στις ομάδες του αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-  
 19 σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ /Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 928/τα΄Β/18.03.2020) εγκύκλιο. 
 Για το προσωπικό αυτό δεν προβλέπεται άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την    
 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/2020. 
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση) του Ν.3584/2007. 
 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την  ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν, πλέον των 
τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Αναζητείται και αυτεπάγγελτα από τον Δήμο) 
-Φωτοαντίγραφο των κατά περίπτωση πτυχίων - τίτλων σπουδών κλπ. απαιτούμενων προσόντων που    
  προβλέπονται  στην Ανακοίνωση. 
-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στη 

ανακοίνωση(Συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ) 
  -Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης ». 

  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση- δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από   

22/7/2020 έως και 24/7/2020 με Ηλεκτρονικό τρόπο στο  Email: dimos@sami.gov.gr  
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   Το  έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αναζητήσουν  στην ιστοσελίδα του    

   Δήμου Σάμης (sami.gov.gr), στα γραφεία του Δήμου  και  στα γραφεία  των Δημοτικών Ενοτήτων Ερίσου και   

   Πυλάρου. 
 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, στις Δημοτικές Ενότητες, στην ιστοσελίδα 
του Δήμου (sami.gov.gr),  και στο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 
                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                      ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ-ΝΕΤΗΣ 


