
ΠΙΝΑΚΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΧ 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΔΗΜΟΤ ΧΕΡΟΝΗΟΤ  

{ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΕΙ ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΤΝΟΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ) ΚΑΙ  ΣΡΕΙ (3) ΘΕΕΙ  ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 

(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ)  
Ο Διμοσ Χερςονιςου παρακζτει τουσ πίνακεσ κατάταξθσ των υποψιφιων που 

ςυμμετείχαν ςτθν ΟΧ 1/2019 Ανακοίνωςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ – ςυνολικά 

δεκαπζντε (15) ατόμων εκ των οποίων τριϊν (3) ατόμων κατθγορίασ/κλάδου ΔΕ 29 

Οδθγϊν Αυτοκινιτων (Απορριμματοφόρων με κάρτα ψθφιακοφ ταχογράφου) και 

δϊδεκα (12) ατόμων κατθγορίασ/κλάδου ΤΕ Εργατϊν Κακαριότθτασ (ςυνοδϊν 

απορριμματοφόρων)  με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου οκτάμθνθσ (8μθνθσ) 

διάρκειασ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν ζνςταςθ ςτο ΑΕΠ, μζςα ςε αποκλειςτικι 

προκεςμία δζκα (10) θμερϊν (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά), θ οποία αρχίηει από τθν 

επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ.  

Οι  ςχετικοί πίνακεσ αναρτικθκαν ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ 
Καταςτιματοσ ςτισ Γοφρνεσ, (ζδρα του Διμου)  τθν 25θ Ιουνίου 2019, οπότε θ 
προθεςμία των ενςτάςεων αρχίηει τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ των πινάκων, δθλ. τθν 
26θ Ιουνίου 2019. 

Κατά των πινάκων αυτϊν, επιτρζπεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ θ άςκθςθ ζνςταςθσ, 
μζςα ςε αποκλειςτικι προθεςμία δζκα (10) θμερών (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά), 
θ οποία αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ. Η ζνςταςθ κατατίκεται ι 
αποςτζλλεται με ςυςτθμζνθ επιςτολι απευθείασ ςτο ΑΕΠ (Πουλίου 6, Ακινα, 
Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510) και, για να εξεταςτεί, πρζπει να ςυνοδεφεται από αποδεικτικό 
καταβολισ παραβόλου είκοςι ευρώ (20 €), που ζχει εκδοκεί είτε μζςω τθσ εφαρμογισ 
του θλεκτρονικοφ παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ςτον διαδικτυακό τόπο του ΑΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δθμόςια 
Οικονομικι Τπθρεςία (Δ.Ο.Τ.).  Ο υποψιφιοσ πρζπει να αναγράψει τον κωδικό/αρικμό 
του παραβόλου ςτθν ζνςταςθ και να καταβάλει το αντίτιμο του θλεκτρονικοφ 
παραβόλου μζχρι τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων. ε περίπτωςθ που θ 
υποβλθκείςα ζνςταςθ γίνει δεκτι, το καταβλθκζν ποςό επιςτρζφεται ςτον ενιςτάμενο. 

 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ) ΣΗ ΟΧ 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ) ΣΗ ΟΧ 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
(ΤΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ) ΣΗ ΟΧ 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΤΝΟΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ) ΣΗ ΟΧ 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 


