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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά 24, 56224 Εύοσμος 
Τηλ: 2313-302.100    FAX: 2313-302.225 
e-mail: prosopiko@kordelio-evosmos.gr 

 
Εύοσμος    13/12/2018 

Αριθ. Πρωτ.: 56400 

                              
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/΄7-6-2010), που αφορά 
στις αρμοδιότητες του Δημάρχου. 

2. Την υπ’ αριθ. 1706/37937/13-08-2018 απόφαση ορισμού αντιδημάρχου και καθορισμός 
αρμοδιοτήτων αυτού.  

3. Την 1706/37937/13.8.2018 απόφαση ορισμού αντιδημάρχου και καθορισμός αρμοδιοτήτων 
αυτού. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009. 
5. Την µε αριθ. 495/2018 (ΑΔΑ: 65ΗΟΩΛΒ-ΚΟ) απόφαση του Δηµοτικού Συμβουλίου Κορδελιού 

- Ευόσμου, σχετικά µε την  πρόσληψη  προσωπικού  µε  σύµβαση  ιδιωτικού  δικαίου  
ορισμένου  χρόνου  διάρκειας δύο  (2) μηνών, για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών 
εποχικών αναγκών της  ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήµου µας. 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53261/22-11-2018 βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.  

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων µε  σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως εξής: 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδ. 
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 Δήμος Κορδελιού Eυόσμου 
Δ/νση Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 

Εύοσμος 
Θεσσαλονίκης ΔΕ Οδηγών Απορριμμάτων Δύο (2) μηνών 4 

102 Δήμος Κορδελιού Eυόσμου 
Δ/νση Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 
 

Εύοσμος 
Θεσσαλονίκης 

ΔΕ Μηχανικών 
Αυτοκινήτων 

Δύο (2) μηνών 2 

103 Δήμος Κορδελιού Eυόσμου 
 Δ/νση Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 
 

Εύοσμος 
Θεσσαλονίκης 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 
Αυτοκινήτων Οχημάτων  

Δύο (2) μηνών 2 

ΑΔΑ: ΩΨΒΙΩΛΒ-ΑΔ0



Σελίδα 2 από 5 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδ. 
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

104 Δήμος Κορδελιού Eυόσμου 
 Δ/νση Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 
 

Εύοσμος 
Θεσσαλονίκης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Δύο (2) μηνών 16 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 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 αυτοκινήτου Γ΄  ή C κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ)  Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου  Οδηγού,  η  οποία  να  είναι  σε ισχύ. 
Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  µε  τα ανωτέρω προσόντα, θα 
ισχύσουν τα παρακάτω: 
 
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.∆. 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 ανωτέρω  άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄  ή C 
κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
δ)  Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου  Οδηγού,  η  οποία  να  είναι  σε ισχύ 
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α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Μηχανοτεχνίτη  Αυτοκινήτων  ή βεβαίωση  ορθής  
αναγγελίας  ενάρξεως  ασκήσεως  επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας 
Μηχανοτεχνίτη.)   
β) Ο  οµώνυµος  ή  αντίστοιχος  τίτλος  Ι.Ε.Κ.  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  Επαγγελτικών  σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος 
σχολικών µονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην 
απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση   ή   βεβαίωση   αναγγελίας   ή   
οποιοσδήποτε   τίτλος µεταδευτεροβάθµιας  (Ι.Ε.Κ.)  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  απαιτούµενη  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  ή βεβαίωση   
αναγγελίας,   χορηγήθηκε   βάσει   του   συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 
συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
 
Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  µε  τα ανωτέρω προσόντα, θα 
ισχύσουν τα παρακάτω: 
 
α) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Μηχανοτεχνίτη  Αυτοκινήτων  ή βεβαίωση  ορθής  
αναγγελίας  ενάρξεως  ασκήσεως  επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας 
Μηχανοτεχνίτη.)   

ΑΔΑ: ΩΨΒΙΩΛΒ-ΑΔ0



Σελίδα 3 από 5 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης  κατώτερης  τεχνικής  
σχολής  της  ημεδαπής  ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος 
οδηγεί   στην   απαιτούμενη   άδεια   άσκησης   επαγγέλματος   ή βεβαίωση    ή    βεβαίωση    
αναγγελίας    ή    οποιοδήποτε    τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ηµεδαπής, υπό την  προϋπόθεση   ότι   ο   υποψήφιος   υποβάλλει   βεβαίωση   της αρµόδιας    
για    την    έκδοση    της    άδειας    υπηρεσίας,    ότι    η απαιτούμενη,  ανά  ειδικότητα,  άδεια  
άσκησης  επαγγέλματος  ή βεβαίωση   αναγγελίας,   χορηγήθηκε   βάσει   του   συγκεκριμένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας 
 
Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  µε  τα ανωτέρω προσόντα, θα 
ισχύσουν τα παρακάτω: 
α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Μηχανοτεχνίτη  Αυτοκινήτων  ή βεβαίωση  ορθής  
αναγγελίας  ενάρξεως  ασκήσεως  επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας 
Μηχανοτεχνίτη.)   
β)    Απολυτήριος    τίτλος    τουλάχιστον    3ταξίου    Γυµνασίου    ή απολυτήριο  δηµοτικού  
σχολείου  (για  υποψηφίους  που  έχουν αποφοιτήσει  µέχρι  και  το  1980)  ή  ισοδύναµο  
απολυτήριο  τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του   άρθρου   1   του   ν.   
2817/2000   ή   άλλο   ισότιµο   τίτλο   της αλλοδαπής  και  αντίστοιχη  εμπειρία  τουλάχιστον  
έξι   (6)  µηνών, µετά     την     απόκτηση     της     παραπάνω     άδειας     άσκησης 
επαγγέλματος  ή βεβαίωσης ορθής αναγγελίας. 
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α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Ηλεκτροτεχνίτη  Αυτοκινήτων  ή βεβαίωση  ορθής  
αναγγελίας  ενάρξεως  ασκήσεως  επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας 
Ηλεκτροτεχνίτη. 
β)  Ο  οµώνυµος  ή  αντίστοιχος  τίτλος  Ι.Ε.Κ.  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 δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος 
ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο 
οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση   ή   βεβαίωση   
αναγγελίας   ή   οποιοσδήποτε   τίτλος µεταδευτεροβάθµιας  (Ι.Ε.Κ.)  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 ότι  η  απαιτούµενη  άδεια  άσκησης  επαγγέλµατος  ή βεβαίωση   
αναγγελίας,   χορηγήθηκε   βάσει   του   συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 
συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
 
               Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  µε  τα ανωτέρω προσόντα, 
θα ισχύσουν τα παρακάτω: 
α) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Ηλεκτροτεχνίτη  Αυτοκινήτων  ή βεβαίωση  ορθής  
αναγγελίας  ενάρξεως  ασκήσεως  επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας 
Ηλεκτροτεχνίτη. 
β)  Ο οµώνυµος     ή      αντίστοιχος      απολυτήριος      τίτλος αναγνωρισμένης  κατώτερης  
τεχνικής  σχολής  της  ηµεδαπής  ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο 
οποίος οδηγεί   στην   απαιτούµενη   άδεια   άσκησης   επαγγέλµατος   ή βεβαίωση    ή    
βεβαίωση    αναγγελίας    ή    οποιοδήποτε    τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ηµεδαπής, υπό την  προϋπόθεση   ότι   ο   υποψήφιος   υποβάλλει   βεβαίωση   
της αρµόδιας    για    την    έκδοση    της    άδειας    υπηρεσίας,    ότι    η απαιτούµενη,  ανά  
ειδικότητα,  άδεια  άσκησης  επαγγέλµατος  ή βεβαίωση   αναγγελίας,   χορηγήθηκε   βάσει   
του   συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας 
 

ΑΔΑ: ΩΨΒΙΩΛΒ-ΑΔ0



Σελίδα 4 από 5 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

            Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  µε  τα ανωτέρω προσόντα, θα 
ισχύσουν τα παρακάτω: 
 
α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Ηλεκτροτεχνίτη  Αυτοκινήτων  ή βεβαίωση  ορθής  
αναγγελίας  ενάρξεως  ασκήσεως  επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας 
Ηλεκτροτεχνίτη. 
β)    Απολυτήριος    τίτλος    τουλάχιστον    3ταξίου    Γυμνασίου    ή απολυτήριο  δηµοτικού  
σχολείου  (για  υποψηφίους  που  έχουν αποφοιτήσει  µέχρι  και  το  1980)  ή  ισοδύναµο  
απολυτήριο  τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
εργαστηρίων ειδικής επαγγελτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του   άρθρου   1   του   ν.   
2817/2000   ή   άλλο   ισότιµο   τίτλο   της αλλοδαπής  και  αντίστοιχη  εμπειρία  τουλάχιστον  
έξι   (6)  µηνών, µετά     την     απόκτηση     της     παραπάνω     άδειας     άσκησης 
επαγγέλματος  ή βεβαίωσης ορθής αναγγελίας. 

104 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997) 
 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Α. Για όλους τους υποψηφίους: 

1.  Αίτηση. 
2. Ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  δύο  όψεων  του  δελτίου  ταυτότητας  ή  άλλων      
δηµοσίων εγγράφων  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα στοιχεία  της  ταυτότητας. 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
4. Βεβαίωση Ανεργίας. 

 
Β. Για τις ειδικότητες ΔΕ Οδηγών Απορριμμάτων, ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων, ΔΕ       
Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων  επιπρόσθετα: 

 
1. Τίτλος σπουδών, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων. 
2.  Η  απαιτούμενη  ερασιτεχνική  ή  επαγγελµατική  άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  Γ΄  ή  
C κατηγορίας,   άδεια άσκησης   επαγγέλματος   ή   βεβαίωση   ορθής   αναγγελίας   
ενάρξεως   ασκήσεως επαγγέλματος, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τυπικών 
προσόντων, ανά ειδικότητα, 
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), (για την πλήρωση των θέσεων για 
τις οποίες απαιτείται), 
4.  Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου  Οδηγού  (για  την  πλήρωση  των  θέσεων  για  τις  
οποίες απαιτείται). 
5.   Πιστοποιητικά   απόδειξης   αντίστοιχης   εµπειρίας   (εάν   υπάρχει),   τα   οποία   
κατά περίπτωση είναι: 

 
Α. Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τοµέα: 
 

- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 
ασφάλισης και 

- Υπεύθυνη  δήλωση,  ανεξάρτητη  από  την  αίτηση  του  υποψηφίου  κατά  το  άρθρο  8  
του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 
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εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας 
της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. 

 
Οι   µισθωτοί   του   δηµόσιου   τοµέα   µπορούν,   εναλλακτικά,   αντί   της   βεβαίωσης   

του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου 
φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εµπειρίας. 

 
Β. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά: 

 
  Βεβαίωση του οικείου  ασφαλιστικού φορέα στην οποία  να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισης,   
Υπεύθυνη  δήλωση,  χωριστή  από  την  αίτηση,  κατά  το  άρθρο  8  του  ν.1599/1986,  

ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείμενο της 
εµπειρίας και 

  Υποβολή  µιας  τουλάχιστον  σχετικής  σύµβασης  ή  ενός  τουλάχιστον  δελτίου  
παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της 
εµπειρίας. 

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί των 
προαναφεροµένων,  οι  υποψήφιοι  µπορούν  να  προσκοµίσουν  βεβαίωση  του  οικείου  φορέα  
του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εµπειρίας. 

Οι  επαγγελματίες  οδηγοί,  που  εργάζονται  ως  οδηγοί  σε  αυτοκίνητο  ιδιοκτησίας  
τους, αποδεικνύουν   την   εμπειρία   τους   µε   πιστοποιητικό   του   Οργανισµού   Ασφάλισης   
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.)  που  βεβαιώνει  το  χρόνο  ασφάλισής  τους  σε  αυτό,  
σε  συνδυασµό  µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να 
δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την εµπειρία που 
δηλώνουν στην αίτησή τους. 

Η   αίτηση   των   υποψήφιων   και   τα   σχετικά   δικαιολογητικά   υποβάλλονται   στο   
Τμήμα Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, από 14-12-2018 έως και 20-12-2018. 

 

 
 
               Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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