
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Καµένα Βούρλα  23-04-2018                             

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                            Αριθµ. Πρωτ. : 3507 

∆ΗΜΟΣ  ΜΩΛΟΥ – ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ               

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  

& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                                 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
          Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.. 2190/1994.  

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 2738/1999. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε µε 

τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41του Ν.4325/2015. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-

06-2010) 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20α του Ν. 4057/2012 όπως συµπληρώθηκε µε τις  

διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση – ενσωµάτωση 

οδηγίας 2009/50ΕΚ» σύµφωνα µε τις οποίες εξαιρείται από την προηγούµενη 

έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την 

αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών». 

8. Την αριθµ. 5/39/2018 (Α∆Α:ΩΗΟ4ΩΚ1-Χ6Β)Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου µας µε θέµα: «Πρόσληψη προσωπικού για την 

αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών δίµηνης 

διάρκειας». 

9. Την αριθµ. 2507/51736/17-04-2018 (Α∆Α:6ΡΓ0ΟΡ10-ΦΓ1) εγκριτική απόφαση 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας για την πρόσληψη 

προσωπικού .   

10. Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Μώλου-Αγίου Κων/νου (ΦΕΚ 2488/τ.Β΄/ 04-11-2011). 

11. Την µε αριθµ. πρωτ. 3246/12-04-2018 βεβαίωση ∆ηµάρχου περί ύπαρξης 

σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού του έτους 

2018. 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

 

Την  πρόσληψη  συνολικού  αριθµού οκτώ (8) ατόµων ήτοι: α)τριών (3)ατόµων 

κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16-Εργατών Καθαριότητας,β) τριών (3) ατόµων 

κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16-Εργατών Καθαριότητας (Συν. Απορ/ρων) & γ)δύο(2) 

ατόµων   κατηγορίας ∆Ε , κλάδου ∆Ε 29 Οδηγών ( Απορ/ρων),  µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,  διάρκειας  δύο (2) µηνών :  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

 

Κλάδος / 

Ειδικότητα 

Αριθµός 

ατόµων 
Κωδικός θέσης ∆ιάρκεια Σύµβασης 

ΥΕ16 Εργατών 

Καθαριότητας 
3 101 

2 µήνες από την 

ηµεροµηνία υπογραφής  

σύµβασης 

ΥΕ16 Εργατών 

Καθαριότητας(Συν. 

Απορ/ρων) 

3 102 

2 µήνες από την 

ηµεροµηνία υπογραφής  

σύµβασης 

∆Ε29 Οδηγών 

(Απορ/ρων) 
2 103 

2 µήνες από την 

ηµεροµηνία υπογραφής  

σύµβασης 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

 

Κωδικός θέσης 

 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

101 & 102 
       ∆εν  απαιτούνται  ειδικά  τυπικά  προσόντα  (άρθρο 5  ,παρ. 2  του 

Ν.2527/97). 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
  α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού 
Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή  
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων 
Αυτοκινήτου ή  
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών 
Αυτοκινήτων ή  
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή  
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: 
- Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή  
- Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
 -Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή  
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 
ή  
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή 
άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.                 
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.  
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, 
σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν). 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .  
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, 
σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν). 
 
 
 
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.∆. 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  
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου . 
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, 
σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν). 
  
 
 
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.∆. 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  
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.  
 β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.  
 γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, 
σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν). 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά 
τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 
   
       Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της 
κατηγορίας Γ΄ από την 10η Σεπτεµβρίου 2009 και µετά απαιτείται να 
προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό 
Επαγγελµατικής  Ικανότητας  (ΠΕΙ) µεταφοράς  εµπορευµάτων ,σύµφωνα 
µε το  Π.∆. 74/2008 (ΦΕΚ112//τ.Α΄/18-06-2008). Σύµφωνα  µε το ίδιο Π.∆ . 
όσοι  υποψήφιοι  απέκτησαν  την  ανωτέρω  άδεια  οδήγησης  µέχρι και την 
9η  Σεπτεµβρίου   2009  εξαιρούνται   από  την   υποβολή   του   ανωτέρω  
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πιστοποιητικού µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της 
οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. 
 

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται : 

είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο 
να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας  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. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει 
στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω 
πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει δεκτός για τη 
θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, πρέπει να 
προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο 
οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ 
αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 

 

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 την 
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 ∆ήλωσης 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. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν 
βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, 
Ναυτιλίας και Τουρισµού «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».  
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

3. Να  µην  έχουν  κώλυµα  κατά το άρθρο 8  του  Υπαλληλικού  Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συµπαράσταση κλπ.) 

4. Προκειµένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου του ∆ηµόσιου Τοµέα ή σε ΟΤΑ δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται 

οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία 

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.∆.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 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 

παρακάτω παράγραφο της παρούσας ανακοίνωσης «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». ∆εν 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. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986: 

 

Α.  Ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους 

µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν.3584/2007 και  

 

Β.  Ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός δωδεκαµήνου. 

 

   3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης προκειµένου για   

υποψηφίους που είναι έγγαµοι, που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα 

πολύτεκνης οικογένειας ή πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειµένου για υποψηφίους 

που είναι άγαµοι. 

 

4.  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των επικαλούµενων ,από τον 

υποψήφιο στοιχείων, για την συµµετοχή του στην παρούσα ανακοίνωση. 

 

ΑΔΑ: Ω7ΑΔΩΚ1-ΨΔΨ



     Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία ως πολίτες των   

άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισµούς του άρθρου 

1  παρ. 1 του ν.2431/1996, οφείλουν να υποβάλλουν µαζί µε την αίτηση,  φωτοτυπία 

διαβατήριου σε ισχύ  και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο άδειας διαµονής.  

 

5. Οι υποψήφιοι που θα συµµετάσχουν ως πολίτες τρίτων χωρών, οφείλουν να 

υποβάλλουν µαζί µε την αίτηση  :α) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο εγγράφου 

απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας β) φωτοτυπία διαβατήριου σε ισχύ γ) άδεια 

διαµονής-εργασίας. 

6. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι 

γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των 

καθηκόντων της επιδιωκόµενης ειδικότητας, ζητείται Πιστοποιητικό 

Ελληνοµάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, 

τηλ. 210−3443384 και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, 

τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων: 

Α ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Α2 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

(Υ.Ε.). 

Β ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Β1 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

(∆.Ε.) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. 

Επίσης αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής                                

Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, 

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από 

σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 
 

Σηµείωση:  Μετά την έκδοση του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.03.2014/τ.Α’) «∆ιοικητικές 

Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών  του 

∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές 

ρυθµίσεις.» και ειδικότερα του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων 

αντιγράφων εγγράφων» αυτού, επέρχονται   οι εξής παρακάτω αλλαγές λόγω κατάργησης 

της υποχρέωσης  επικύρωσης δηµοσίων και ιδιωτικών εγγράφων της ηµεδαπής και 

αλλοδαπής. 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

Της αλλοδαπής  

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση 

πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα. 

Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου 

Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο 

ή από άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όµως 

µετά τον νέο «Κώδικα ∆ικηγόρων» (άρθρο 36,ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), 

από την 27.09.2013, η µετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή 

εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς 

την οποία µετέφρασε. 
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Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 

και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Της ηµεδαπής  

α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και  

φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα  (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – 

πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και 

φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (όπως αποδείξεις παροχής 

υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρµόδιας 

∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

ιατρική γνωµάτευση που φέρει θεώρηση από αρµόδιο ελεγκτή ιατρό). 
 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι  ενδιαφερόµενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  την αίτησή  τους µε  τα  επισυναπτόµενα 

δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, 

εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει την  υπογραφή  τους  θεωρηµένη από δηµόσια  αρχή µόνο 

στην  έδρα  του  ∆ήµου  Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου, στο  γραφείο  Πρωτοκόλλου  στα 

Καµένα   Βούρλα (∆/νση: Αγ. Παντελεήµονα 8  -Καµένα  Βούρλα- τηλ. επικοινωνίας : 

22353-50026),κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι  θα  υποβάλλουν  την  αίτησή  τους  και  τα  δικαιολογητικά  µέσα σε 

προθεσµία επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο 

χώρο ανακοινώσεων της έδρας του ∆ήµου. 

                                

                                               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

 

 

 

                                                 ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1.Γραφείο Ανθρωπίνου ∆υναµικού 

2.Πρωτόκολλο 
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