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Νέα Μουδανιά, 9-3-2011
Αριθµ. Πρωτ/λου.: 5478

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
Γραφείο Προσω̟ικού
Ταχ.∆/νση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26.
Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά.
Πληροφορίες: ∆αλαµ̟ίρας Κων/νος.
Τηλ. 23730.25887.
Fax: 23730.65037.
e-mail: kostas.dalampiras@nea-propontida.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ̟' αριθµ. ΣΟΧ 1/2011
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ∆ήµος Νέας Προ̟οντίδας

Έχοντας υ̟όψη:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, ό̟ως έχουν τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
Την υ̟' αριθµ. 20/2011 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Την αριθ. 1937/18.2.2011 α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης, µε την ο̟οία εγκρίθηκε η αριθ. 20/2011 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Νέας Προ̟οντίδας.
Τις διατάξεις των άρθρων 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007.
Τις διατάξεις της ̟αρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003 ό̟ως ισχύουν.
Τις διατάξεις της ̟αρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, ό̟ως ισχύει.
Την αριθ. 42/2011 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την ο̟οία εγκρίθηκε ο Οργανισµός
Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου (στον ο̟οίο συστήθηκαν διακόσιες θέσεις ̟ροσω̟ικού ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών υ̟ηρεσιών αντα̟οδοτικού χαρακτήρα).

Ανακοινώνει

Την ̟ρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα ̟έντε
(115) ατόµων για την κάλυψη ε̟οχικών ή ̟αροδικών αναγκών των υ̟ηρεσιών αντα̟οδοτικού χαρακτήρα
του ∆ήµου Νέας Προ̟οντίδας, ̟ου εδρεύει στα Νέα Μουδανιά, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υ̟ηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα α̟αιτούµενα
(τυ̟ικά και τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υ̟ηρεσία

Έδρα υ̟ηρεσίας

Σελίδα 1 από 21

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΚΤ-Φ
13-01-2011
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υ̟ηρεσία

Έδρα υ̟ηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

101

∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

ΥΕ Εργάτες/τριες
καθαριότητας
α̟ορριµµατοφόρων
αυτοκινήτων

8 µήνες

42

102

∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

ΥΕ Εργάτες/τριες
καθαριότητας
α̟ορριµµατοφόρων
αυτοκινήτων

6 µήνες

32

103

∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

∆Ε Οδηγοί
α̟ορριµµατοφόρων
αυτοκινήτων

8 µήνες

8 µήνες

15

104

∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

∆Ε Οδηγοί
α̟ορριµµατοφόρων
αυτοκινήτων
(ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)

105

∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

∆Ε Χειριστής φορτωτή

8 µήνες

1

106

∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

∆Ε Οδηγός
ε̟ικαθήµενου
αυτοκινήτου

8 µήνες

1

107

∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

∆Ε Χειριστές
γερανοφόρουκαλαθοφόρου
αυτοκινήτου

8 µήνες

3

108

∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

∆Ε Ηλεκτρολόγοι

8 µήνες

5

109

∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

∆Ε Χειριστής οδηγός
γεωργικού ελκυστήρα

8 µήνες

1

110

∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

∆Ε Χειριστής
µηχανικού σαρώθρου

8 µήνες

1

111

∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

∆Ε Χειριστές γκρέϊντερ

8 µήνες

3

112

∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

∆Ε Μηχανικοί
αυτοκινήτων

8 µήνες

2

113

∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

∆Ε Χειριστές εκσκαφέαφορτωτή

8 µήνες

2

114

∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

ΥΕ Εργάτες/τριες
α̟οχέτευσης

8 µήνες

5
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
101, 102 &
114

Τίτλος σ̟ουδών
και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα)
∆εν α̟αιτείται τίτλος σ̟ουδών (άρθρο 5 ̟αρ.2 του Ν.2527/971).
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) ∆ί̟λωµα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων
Οχηµάτων ή (β) Εκ̟αιδευτή Υ̟οψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σ̟ουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή
Α̟ολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
Τεχνικής Ε̟αγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης 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 εκ̟αίδευσης 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 ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις Ειδικές Ε̟ισηµάνσεις - (Συµ̟ληρωµατικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)

103

α) Ο̟οιοσδή̟οτε α̟ολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης της
ηµεδα̟ής ή ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδα̟ής .
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις Ειδικές Ε̟ισηµάνσεις - (Συµ̟ληρωµατικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Α̟ολυτήριος τίτλος υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α̟ολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και εµ̟ειρία ε̟αγγελµατία
οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την α̟όκτηση της άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις Ειδικές Ε̟ισηµάνσεις - (Συµ̟ληρωµατικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Α̟ολυτήριος τίτλος υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σ̟ουδών
και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα)
υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α̟ολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και εµ̟ειρία ε̟αγγελµατία
οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την α̟όκτηση της άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας, και
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις Ειδικές Ε̟ισηµάνσεις - (Συµ̟ληρωµατικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
(σύµφωνα µε την α̟αιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Υ̟οψήφιοι οι ο̟οίοι α̟έκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ ή Γ’+ Ε
α̟ό την 10η Σε̟τεµβρίου 2009 και µετά α̟αιτείται να ̟ροσκοµίσουν ̟λέον της άδειας
οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς
εµ̟ορευµάτων, σύµφωνα µε το ̟.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο
̟.δ. όσοι υ̟οψήφιοι α̟έκτησαν µία α̟ό τις ανωτέρω άδειες οδήγησης µέχρι και την 9η
Σε̟τεµβρίου 2009 εξαιρούνται α̟ό την υ̟οβολή του ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικού µέχρι και την 9η
Σε̟τεµβρίου 2014 την ε̟οµένη της ο̟οίας α̟αιτείται το ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικό.
Προκειµένου για την α̟όδειξη κατοχής του Πιστο̟οιητικού Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) α̟αιτείται :
- είτε η κατοχή ∆ελτίου Ε̟ιµόρφωσης Οδηγού, το ο̟οίο να είναι σε ισχύ και το ο̟οίο
εκδίδεται α̟ό την Υ̟ηρεσία Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της Ν.Α. στην ̟εριοχή της
ο̟οία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου
- είτε η καταχώρηση ε̟ί του εντύ̟ου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95»
δί̟λα σε µία ή ̟ερισσότερες εκ των κατηγοριών ή υ̟οκατηγοριών ̟ου κατέχει ο
υ̟οψήφιος και α̟αιτούνται α̟ό την ανακοίνωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η υ̟ηρεσία Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της οικείας
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει ̟ροχωρήσει στη συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής για τις εξετάσεις
του ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικού (ΠΕΙ), ο υ̟οψήφιος ̟ροκειµένου να γίνει δεκτός για τη θέση του
Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει α̟αραιτήτως σχετικό
έγγραφο της υ̟ηρεσίας αυτής, στο ο̟οίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω
̟ιστο̟οιητικού εξ’ αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω ε̟ιτρο̟ής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν ̟ροκύ̟τει η ηµεροµηνία της αρχικής
κτήσης, της κατά την ανακοίνωση α̟αιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της
άδειας ή τυχόν ̟ρόσφατης θεώρησης, ̟ρέ̟ει οι υ̟οψήφιοι να συνυ̟οβάλουν και σχετική
βεβαίωση της οικείας υ̟ηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας της αρµόδιας υ̟ηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
- η ̟ροσκόµιση της βεβαίωσης της υ̟ηρεσίας αυτής στην ο̟οία να αναφέρεται ο
λόγος αδυναµίας καθώς και
- η ̟ροσκόµιση Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του
υ̟οψηφίου στην ο̟οία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της
κατηγορίας ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης ̟ου ζητείται α̟ό την ̟ροκήρυξη.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι υ̟οψήφιοι είναι κάτοχοι ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης
αλλοδα̟ής, για να γίνουν δεκτοί ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υ̟ηρεσίας
του Υ̟ουργείου Συγκοινωνιών «̟ερί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης
αλλοδα̟ής µε τις ε̟αγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδα̟ής».
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Κωδικός
θέσης

Τίτλος σ̟ουδών
και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) ∆ί̟λωµα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων
Οχηµάτων ή (β) Εκ̟αιδευτή Υ̟οψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σ̟ουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή
Α̟ολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
Τεχνικής Ε̟αγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης 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 εκ̟αίδευσης 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 ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις Ειδικές Ε̟ισηµάνσεις - (Συµ̟ληρωµατικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η ο̟οία να είναι σε ισχύ και η ο̟οία εκδίδεται
α̟ό τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)

104

α) Ο̟οιοσδή̟οτε α̟ολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης της
ηµεδα̟ής ή ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδα̟ής .
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις Ειδικές Ε̟ισηµάνσεις - (Συµ̟ληρωµατικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η ο̟οία να είναι σε ισχύ και η ο̟οία εκδίδεται
α̟ό τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Α̟ολυτήριος τίτλος υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α̟ολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και εµ̟ειρία ε̟αγγελµατία
οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την α̟όκτηση της άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις Ειδικές Ε̟ισηµάνσεις - (Συµ̟ληρωµατικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η ο̟οία να είναι σε ισχύ και η ο̟οία εκδίδεται
α̟ό τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
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α) Α̟ολυτήριος τίτλος υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α̟ολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και εµ̟ειρία ε̟αγγελµατία
οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την α̟όκτηση της άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας, και
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις Ειδικές Ε̟ισηµάνσεις - (Συµ̟ληρωµατικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η ο̟οία να είναι σε ισχύ και η ο̟οία εκδίδεται
α̟ό τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
(σύµφωνα µε την α̟αιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Υ̟οψήφιοι οι ο̟οίοι α̟έκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ ή Γ’+ Ε
α̟ό την 10η Σε̟τεµβρίου 2009 και µετά α̟αιτείται να ̟ροσκοµίσουν ̟λέον της άδειας
οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς
εµ̟ορευµάτων, σύµφωνα µε το ̟.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο
̟.δ. όσοι υ̟οψήφιοι α̟έκτησαν µία α̟ό τις ανωτέρω άδειες οδήγησης µέχρι και την 9η
Σε̟τεµβρίου 2009 εξαιρούνται α̟ό την υ̟οβολή του ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικού µέχρι και την 9η
Σε̟τεµβρίου 2014 την ε̟οµένη της ο̟οίας α̟αιτείται το ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικό.
Προκειµένου για την α̟όδειξη κατοχής του Πιστο̟οιητικού Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) α̟αιτείται :
- είτε η κατοχή ∆ελτίου Ε̟ιµόρφωσης Οδηγού, το ο̟οίο να είναι σε ισχύ και το ο̟οίο
εκδίδεται α̟ό την Υ̟ηρεσία Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της Ν.Α. στην ̟εριοχή της
ο̟οία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου
- είτε η καταχώρηση ε̟ί του εντύ̟ου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95»
δί̟λα σε µία ή ̟ερισσότερες εκ των κατηγοριών ή υ̟οκατηγοριών ̟ου κατέχει ο
υ̟οψήφιος και α̟αιτούνται α̟ό την ανακοίνωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η υ̟ηρεσία Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της οικείας
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει ̟ροχωρήσει στη συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής για τις εξετάσεις
του ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικού (ΠΕΙ), ο υ̟οψήφιος ̟ροκειµένου να γίνει δεκτός για τη θέση του
Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει α̟αραιτήτως σχετικό
έγγραφο της υ̟ηρεσίας αυτής, στο ο̟οίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω
̟ιστο̟οιητικού εξ’ αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω ε̟ιτρο̟ής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν ̟ροκύ̟τει η ηµεροµηνία της αρχικής
κτήσης, της κατά την ανακοίνωση α̟αιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της
άδειας ή τυχόν ̟ρόσφατης θεώρησης, ̟ρέ̟ει οι υ̟οψήφιοι να συνυ̟οβάλουν και σχετική
βεβαίωση της οικείας υ̟ηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας της αρµόδιας υ̟ηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
- η ̟ροσκόµιση της βεβαίωσης της υ̟ηρεσίας αυτής στην ο̟οία να αναφέρεται ο
λόγος αδυναµίας καθώς και
- η ̟ροσκόµιση Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του
υ̟οψηφίου στην ο̟οία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της
κατηγορίας ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης ̟ου ζητείται α̟ό την ̟ροκήρυξη.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι υ̟οψήφιοι είναι κάτοχοι ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης
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του Υ̟ουργείου Συγκοινωνιών «̟ερί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης
αλλοδα̟ής µε τις ε̟αγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδα̟ής».
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Ε΄ και Τάξης Γ΄.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική.
γ) Οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α΄ ή Β'
κύκλου σ̟ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικών Ε̟αγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας
εκ̟αίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή
αλλοδα̟ής υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την
έκδοση άδειας υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει
του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Ε΄ και Τάξης Γ΄.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,
γ) Οµώνυµος ή αντίστοιχος, α̟ολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ηµεδα̟ής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδα̟ής. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός
ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,
υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση άδειας
υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Ε΄ και Τάξης Γ΄.
β) ‘Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,
γ) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου), ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας
µηχανοδηγού-χειριστή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Ε΄ και Τάξης Γ΄.
β) ‘Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,
γ) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου),ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας
µηχανοδηγού-χειριστή.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά θερµικά µηχανήµατα τότε
γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
̟ου χορηγήθηκαν βάσει του ̟.δ. 22/1976, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος ̟ροσκοµίζει
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βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας
µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του ̟.δ. 22/1976, µε τις οµάδες
µηχανηµάτων του ̟.δ. 31/1990.
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα τότε
γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
̟ου χορηγήθηκαν βάσει του Β.∆ της 7/6/1946, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος
̟ροσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας για την αντιστοιχία
της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του Β.∆ της
7/6/1946, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του ̟.δ. 31/1990.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι υ̟οψήφιοι είναι κάτοχοι ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης
αλλοδα̟ής, για να γίνουν δεκτοί ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υ̟ηρεσίας
του Υ̟ουργείου Συγκοινωνιών «̟ερί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης
αλλοδα̟ής µε τις ε̟αγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδα̟ής».
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) ∆ί̟λωµα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων
Οχηµάτων ή (β) Εκ̟αιδευτή Υ̟οψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σ̟ουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή
Α̟ολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
Τεχνικής Ε̟αγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης 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 εκ̟αίδευσης 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 ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄+Ε΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις Ειδικές Ε̟ισηµάνσεις - (Συµ̟ληρωµατικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Ο̟οιοσδή̟οτε α̟ολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης της
ηµεδα̟ής ή ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδα̟ής .
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ + Ε΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις Ειδικές Ε̟ισηµάνσεις - (Συµ̟ληρωµατικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Α̟ολυτήριος τίτλος υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α̟ολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και εµ̟ειρία ε̟αγγελµατία
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ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΚΤ-Φ
13-01-2011
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σ̟ουδών
και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα)
οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την α̟όκτηση της άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' + Ε΄ κατηγορίας και
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις Ειδικές Ε̟ισηµάνσεις - (Συµ̟ληρωµατικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Α̟ολυτήριος τίτλος υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α̟ολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και εµ̟ειρία ε̟αγγελµατία
οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την α̟όκτηση της άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' + Ε΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους α̟αιτείται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις Ειδικές Ε̟ισηµάνσεις - (Συµ̟ληρωµατικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
(σύµφωνα µε την α̟αιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Υ̟οψήφιοι οι ο̟οίοι α̟έκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ ή Γ’+ Ε
α̟ό την 10η Σε̟τεµβρίου 2009 και µετά α̟αιτείται να ̟ροσκοµίσουν ̟λέον της άδειας
οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς
εµ̟ορευµάτων, σύµφωνα µε το ̟.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο
̟.δ. όσοι υ̟οψήφιοι α̟έκτησαν µία α̟ό τις ανωτέρω άδειες οδήγησης µέχρι και την 9η
Σε̟τεµβρίου 2009 εξαιρούνται α̟ό την υ̟οβολή του ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικού µέχρι και την 9η
Σε̟τεµβρίου 2014 την ε̟οµένη της ο̟οίας α̟αιτείται το ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικό.
Προκειµένου για την α̟όδειξη κατοχής του Πιστο̟οιητικού Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) α̟αιτείται :
- είτε η κατοχή ∆ελτίου Ε̟ιµόρφωσης Οδηγού, το ο̟οίο να είναι σε ισχύ και το ο̟οίο
εκδίδεται α̟ό την Υ̟ηρεσία Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της Ν.Α. στην ̟εριοχή της
ο̟οία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου
- είτε η καταχώρηση ε̟ί του εντύ̟ου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95»
δί̟λα σε µία ή ̟ερισσότερες εκ των κατηγοριών ή υ̟οκατηγοριών ̟ου κατέχει ο
υ̟οψήφιος και α̟αιτούνται α̟ό την ανακοίνωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η υ̟ηρεσία Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της οικείας
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει ̟ροχωρήσει στη συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής για τις εξετάσεις
του ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικού (ΠΕΙ), ο υ̟οψήφιος ̟ροκειµένου να γίνει δεκτός για τη θέση του
Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει α̟αραιτήτως σχετικό
έγγραφο της υ̟ηρεσίας αυτής, στο ο̟οίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω
̟ιστο̟οιητικού εξ’ αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω ε̟ιτρο̟ής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν ̟ροκύ̟τει η ηµεροµηνία της αρχικής
κτήσης, της κατά την ανακοίνωση α̟αιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της
άδειας ή τυχόν ̟ρόσφατης θεώρησης, ̟ρέ̟ει οι υ̟οψήφιοι να συνυ̟οβάλουν και σχετική
βεβαίωση της οικείας υ̟ηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας της αρµόδιας υ̟ηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
- η ̟ροσκόµιση της βεβαίωσης της υ̟ηρεσίας αυτής στην ο̟οία να αναφέρεται ο
λόγος αδυναµίας καθώς και
- η ̟ροσκόµιση Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του
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ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΚΤ-Φ
13-01-2011
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σ̟ουδών
και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα)
υ̟οψηφίου στην ο̟οία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της
κατηγορίας ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης ̟ου ζητείται α̟ό την ̟ροκήρυξη.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι υ̟οψήφιοι είναι κάτοχοι ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης
αλλοδα̟ής, για να γίνουν δεκτοί ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υ̟ηρεσίας
του Υ̟ουργείου Συγκοινωνιών «̟ερί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης
αλλοδα̟ής µε τις ε̟αγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδα̟ής».
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Γ΄ και Τάξης Γ΄.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική.
γ) Οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α΄ ή Β'
κύκλου σ̟ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικών Ε̟αγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας
εκ̟αίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή
αλλοδα̟ής υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την
έκδοση άδειας υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει
του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Γ΄ και Τάξης Γ΄.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,
γ) Οµώνυµος ή αντίστοιχος, α̟ολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ηµεδα̟ής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδα̟ής. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός
ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,
υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση άδειας
υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Γ΄ και Τάξης Γ΄.
β) ‘Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,
γ) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου), ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας
µηχανοδηγού-χειριστή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Γ΄ και Τάξης Γ΄.
β) ‘Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,
γ) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου),ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας
µηχανοδηγού-χειριστή.
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ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΚΤ-Φ
13-01-2011
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σ̟ουδών
και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά θερµικά µηχανήµατα τότε
γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
̟ου χορηγήθηκαν βάσει του ̟.δ. 22/1976, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος ̟ροσκοµίζει
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας
µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του ̟.δ. 22/1976, µε τις οµάδες
µηχανηµάτων του ̟.δ. 31/1990.
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα τότε
γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
̟ου χορηγήθηκαν βάσει του Β.∆ της 7/6/1946, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος
̟ροσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας για την αντιστοιχία
της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του Β.∆ της
7/6/1946, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του ̟.δ. 31/1990.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι υ̟οψήφιοι είναι κάτοχοι ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης
αλλοδα̟ής, για να γίνουν δεκτοί ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υ̟ηρεσίας
του Υ̟ουργείου Συγκοινωνιών «̟ερί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης
αλλοδα̟ής µε τις ε̟αγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδα̟ής».
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος ηλεκτρολόγου
2. Οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α΄ ή Β'
κύκλου σ̟ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικών Ε̟αγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας
εκ̟αίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή
αλλοδα̟ής υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την
έκδοση άδειας υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
1. Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος τεχνίτη ηλεκτρολόγου
2. Οµώνυµος ή αντίστοιχος, α̟ολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ηµεδα̟ής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδα̟ής. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός
ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,
υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση άδειας
υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
1. Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος τεχνίτη ηλεκτρολόγου
2. Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου), ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την α̟όκτηση της ανωτέρω άδειας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
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ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΚΤ-Φ
13-01-2011
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σ̟ουδών
και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα)
1. Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος τεχνίτη ηλεκτρολόγου
2. Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου),ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την α̟όκτηση της ανωτέρω άδειας.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δί̟λωµα ή α̟ολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γεωργικών Μηχανηµάτων ή Αγροτικών
Μηχανηµάτων ή Τεχνικού Συντήρησης και Ε̟ισκευής Γεωργικών Μηχανηµάτων ή αντίστοιχο
̟τυχίο ή δί̟λωµα ή α̟ολυτήριος τίτλος των ̟αρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού
Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σ̟ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Ε̟αγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας
Εκ̟αίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος
σχολικής µονάδας της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) τύ̟ου Α΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
1. Οµώνυµος ή αντίστοιχος α̟ολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ηµεδα̟ής ή ισότιµος τίτλος σχολής της αλλοδα̟ής.
2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) τύ̟ου Α΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
1. Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο δηµοτικού
σχολείου) ή ισοδύναµος α̟ολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας.
2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) τύ̟ου Α΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
1. Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο δηµοτικού
σχολείου) ή ισοδύναµος α̟ολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας.
2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) τύ̟ου Α΄
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Ι΄ και Τάξης Γ΄.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική.
γ) Οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α΄ ή Β'
κύκλου σ̟ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή
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ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΚΤ-Φ
13-01-2011
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σ̟ουδών
και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα)
Τεχνικών Ε̟αγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας
εκ̟αίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή
αλλοδα̟ής υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την
έκδοση άδειας υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει
του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Ι΄ και Τάξης Γ΄.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,
γ) Οµώνυµος ή αντίστοιχος, α̟ολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ηµεδα̟ής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδα̟ής. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός
ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,
υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση άδειας
υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Ι΄ και Τάξης Γ΄.
β) ‘Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,
γ) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου), ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας
µηχανοδηγού-χειριστή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Ι΄ και Τάξης Γ΄.
β) ‘Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,
γ) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου),ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας
µηχανοδηγού-χειριστή.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά θερµικά µηχανήµατα τότε
γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
̟ου χορηγήθηκαν βάσει του ̟.δ. 22/1976, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος ̟ροσκοµίζει
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας
µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του ̟.δ. 22/1976, µε τις οµάδες
µηχανηµάτων του ̟.δ. 31/1990.
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα τότε
γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
̟ου χορηγήθηκαν βάσει του Β.∆ της 7/6/1946, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος
̟ροσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας για την αντιστοιχία
της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του Β.∆ της
Σελίδα 13 από 21

ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΚΤ-Φ
13-01-2011
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σ̟ουδών
και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα)
7/6/1946, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του ̟.δ. 31/1990.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι υ̟οψήφιοι είναι κάτοχοι ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης
αλλοδα̟ής, για να γίνουν δεκτοί ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υ̟ηρεσίας
του Υ̟ουργείου Συγκοινωνιών «̟ερί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης
αλλοδα̟ής µε τις ε̟αγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδα̟ής».
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Ζ΄ και Τάξης Γ΄.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική.
γ) Οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α΄ ή Β'
κύκλου σ̟ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικών Ε̟αγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας
εκ̟αίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή
αλλοδα̟ής υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την
έκδοση άδειας υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει
του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Ζ΄ και Τάξης Γ΄.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,
γ) Οµώνυµος ή αντίστοιχος, α̟ολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ηµεδα̟ής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδα̟ής. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός
ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,
υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση άδειας
υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Ζ΄ και Τάξης Γ΄.
β) ‘Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,
γ) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου), ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας
µηχανοδηγού-χειριστή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Ζ΄ και Τάξης Γ΄.
β) ‘Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,
γ) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου),ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας
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ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΚΤ-Φ
13-01-2011
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σ̟ουδών
και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα)
µηχανοδηγού-χειριστή.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά θερµικά µηχανήµατα τότε
γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
̟ου χορηγήθηκαν βάσει του ̟.δ. 22/1976, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος ̟ροσκοµίζει
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας
µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του ̟.δ. 22/1976, µε τις οµάδες
µηχανηµάτων του ̟.δ. 31/1990.
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα τότε
γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
̟ου χορηγήθηκαν βάσει του Β.∆ της 7/6/1946, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος
̟ροσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας για την αντιστοιχία
της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του Β.∆ της
7/6/1946, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του ̟.δ. 31/1990.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι υ̟οψήφιοι είναι κάτοχοι ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης
αλλοδα̟ής, για να γίνουν δεκτοί ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υ̟ηρεσίας
του Υ̟ουργείου Συγκοινωνιών «̟ερί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης
αλλοδα̟ής µε τις ε̟αγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδα̟ής».
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου.
2. Οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α΄ ή Β'
κύκλου σ̟ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικών Ε̟αγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας
εκ̟αίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή
αλλοδα̟ής υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την
έκδοση άδειας υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
1.Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου.
2.Οµώνυµος ή αντίστοιχος, α̟ολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ηµεδα̟ής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδα̟ής. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός
ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,
υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση άδειας
υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
1.Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου.
2. Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου), ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την α̟όκτηση της ανωτέρω άδειας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
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ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΚΤ-Φ
13-01-2011
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σ̟ουδών
και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα)
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
1.Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου.
2. Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου),ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την α̟όκτηση της ανωτέρω άδειας.

113

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Β΄ και Τάξης Γ΄.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική.
γ) Οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α΄ ή Β'
κύκλου σ̟ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικών Ε̟αγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας
εκ̟αίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή
αλλοδα̟ής υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την
έκδοση άδειας υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει
του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Β΄ και Τάξης Γ΄.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,
γ) Οµώνυµος ή αντίστοιχος, α̟ολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ηµεδα̟ής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδα̟ής. Γίνεται ε̟ίσης δεκτός
ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής,
υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση άδειας
υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Β΄ και Τάξης Γ΄.
β) ‘Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,
γ) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου), ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας
µηχανοδηγού-χειριστή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Χειριστή Οµάδας Μηχανηµάτων Οµάδας Β΄ και Τάξης Γ΄.
β) ‘Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε̟αγγελµατική,
γ) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου),ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
α̟ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και
αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας
µηχανοδηγού-χειριστή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σ̟ουδών
και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα)

Κωδικός
θέσης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά θερµικά µηχανήµατα τότε
γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
̟ου χορηγήθηκαν βάσει του ̟.δ. 22/1976, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος ̟ροσκοµίζει
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας
µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του ̟.δ. 22/1976, µε τις οµάδες
µηχανηµάτων του ̟.δ. 31/1990.
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα τότε
γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων,
̟ου χορηγήθηκαν βάσει του Β.∆ της 7/6/1946, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος
̟ροσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας για την αντιστοιχία
της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του Β.∆ της
7/6/1946, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του ̟.δ. 31/1990.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι υ̟οψήφιοι είναι κάτοχοι ε̟αγγελµατικής άδειας οδήγησης
αλλοδα̟ής, για να γίνουν δεκτοί ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υ̟ηρεσίας
του Υ̟ουργείου Συγκοινωνιών «̟ερί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης
αλλοδα̟ής µε τις ε̟αγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδα̟ής».

Οι υ̟οψήφιοι όλων των ειδικοτήτων ̟ρέ̟ει να είναι ηλικίας α̟ό 18 έως 65 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υ̟οψήφιοι ̟ου διαθέτουν τα α̟αιτούµενα ̟ροσόντα κατατάσσονται σε ̟ίνακες κατά ειδικότητα µε βάση
το κριτήριο της εντο̟ιότητας µε την εξής σειρά:
Για τις θέσεις µε κωδικό 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 & 114:
(1) Προηγούνται οι δηµότες του ∆ήµου Νέας Προ̟οντίδας (Α' βαθµός εντο̟ιότητας).
(2) Έ̟ονται οι δηµότες των υ̟ολοί̟ων ∆ήµων του Νοµού Χαλκιδικής (Β΄ βαθµός εντο̟ιότητας).
(3) Έ̟ονται οι µόνιµοι κάτοικοι των άλλων Νοµών της χώρας (χωρίς εντο̟ιότητα).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υ̟οψηφίων ̟ου έχουν την ίδια εντο̟ιότητα καθορίζεται µεταξύ τους µε τα
ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των
4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες)
12 και
µήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
άνω
µονάδες
0
0
0
200
275
350
425
500
575
650
725
800
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)
3*
αριθµός τέκνων
4
5
6
7
8
9
10
11
12
….
µονάδες
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
….
*αφορά µόνο τις ειδικές ̟ερι̟τώσεις ̟ολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα α̟ό τα δύο ̟ρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο)
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αριθµός
τέκνων
µονάδες

1

2

3

30

60

110

5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)
αριθµός τέκνων
1
2
3
4
5
….
µονάδες
50
100
150
200
250
….
7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία
̟ολλα̟λασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20)
κατηγορίες
5
… 5,5 …
6
… 6,5 …
7
… 7,5 …
8
… 8,5 …
9
…
ΠΕ & ΤΕ
κατηγορία
10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 …
∆Ε
µονάδες
200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 …
8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµ̟ειρίας και έως 60 µήνες)
µήνες
1 2
3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
εµ̟ειρίας
2 3
µονάδες
7 14 21
42 49 56 63 70 77 84
8 5

9,5

…

19

…

380

…

13

14

…

57

58

59

60 και
άνω

91

98

…

39
9

40
6

41
3

420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
Ως βαθµολογούµενη εµ̟ειρία για τους ̟αρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η α̟ασχόληση µε σχέση εργασίας ή
σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση ε̟αγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το
αντικείµενο της ̟ρος ̟λήρωση θέσης.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112 &
113

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Η εµ̟ειρία λαµβάνεται υ̟όψη µετά την α̟όκτηση της ζητούµενης, κατά
̟ερί̟τωση, α̟ό την ̟αρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης ε̟αγγέλµατος ή της
α̟αιτούµενης κατά ειδικότητα άδειας οδήγησης.
Για την α̟όδειξη της εµ̟ειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά ̟ερί̟τωση Α(1) ή
Ειδικές ̟ερι̟τώσεις α̟όδειξης εµ̟ειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο
19. Πιστο̟οιητικά α̟όδειξης εµ̟ειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

Ως βαθµολογούµενη εµ̟ειρία για τους ̟αρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υ̟οχρεωτικής
εκ̟αίδευσης (ΥΕ) λαµβάνεται υ̟όψη η α̟ασχόληση σε ο̟οιαδή̟οτε καθήκοντα.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
101, 102 και 114

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Για την α̟όδειξη της εµ̟ειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά ̟ερί̟τωση Γ ή Ειδικές
̟ερι̟τώσεις α̟όδειξης εµ̟ειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 19. Πιστο̟οιητικά
α̟όδειξης εµ̟ειρίας.

Οι τρό̟οι υ̟ολογισµού της εµ̟ειρίας για όλες τις ειδικότητες ̟εριγράφονται αναλυτικά στο
«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I.,
ενότητα Ε., υ̟οενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υ̟οψήφιοι για την α̟όδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοι̟ών
ιδιοτήτων τους και της εµ̟ειρίας τους οφείλουν να ̟ροσκοµίσουν, νοµίµως ε̟ικυρωµένα, όλα τα
α̟αιτούµενα α̟ό την ̟αρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.
Κατά τα λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου
Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της ̟αρούσας ανακοίνωσης, η ο̟οία ̟ρέ̟ει να ̟εριέχει υ̟οχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα
στοιχεία του άρθρου 21 ̟αρ. 8 του Ν. 2190/1994 (ό̟ως ισχύει), να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή
εβδοµαδιαίες το̟ικές εφηµερίδες του νοµού, εφόσον εκδίδονται. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου εκδίδεται µία εφηµερίδα
(ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [µαζί µε το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)»] να γίνει στο κατάστηµα της υ̟ηρεσίας µας και στο χώρο των ανακοινώσεων του
δηµοτικού του δήµου στην ο̟οία εδρεύει η υ̟ηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό ̟ρακτικό ανάρτησης στο
φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 ̟αρ. 9 του Ν. 2190/1994 ό̟ως ισχύει), το ο̟οίο θα α̟οσταλεί αυθηµερόν
στο ΑΣΕΠ στο fax: 210 6467728.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υ̟οβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµ̟ληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την
υ̟οβάλουν, είτε αυτο̟ροσώ̟ως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο α̟ό αυτούς ̟ρόσω̟ο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υ̟ογραφή τους θεωρηµένη α̟ό δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη
ε̟ιστολή, στα γραφεία της υ̟ηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ. 63200, Νέα
Μουδανιά, α̟ευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσω̟ικού, υ̟όψιν κ. ∆αλαµ̟ίρα Κων/νου, κ. Χατζο̟ούλου
Ανθής, (τηλ. ε̟ικοινωνίας: 23730-25887, 23730-25533, 23730-65804). Στην ̟ερί̟τωση α̟οστολής των
αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµ̟ρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία ̟ου φέρει ο
φάκελος α̟οστολής, ο ο̟οίος µετά την α̟οσφράγισή του ε̟ισυνά̟τεται στην αίτηση των υ̟οψηφίων.
Κάθε υ̟οψήφιος δικαιούται να υ̟οβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας
̟ροσω̟ικού (∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών ̟ροσω̟ικού σε µία ή ̟ερισσότερες
αιτήσεις συνε̟άγεται αυτοδικαίως σε κάθε ̟ερί̟τωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και α̟οκλεισµό του
υ̟οψηφίου α̟ό την ̟εραιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και
συγκεκριµένα των κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ ε̟ιτρέ̟εται µόνο όταν στην ανακοίνωση ̟ροβλέ̟ονται τόσο
θέσεις κατηγορίας ∆Ε ̟ου µ̟ορεί να καλυφθούν ε̟ικουρικώς µε εµ̟ειρία και τίτλο υ̟οχρεωτικής
εκ̟αίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο υ̟οψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα
χρησιµο̟οιήσει µία µόνο αίτηση στην ο̟οία θα αναγράψει κατά σειρά ̟ροτίµησης το σύνολο των θέσεων
(κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) ̟ου ε̟ιδιώκει.
Η ̟ροθεσµία υ̟οβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υ̟ολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει
α̟ό την ε̟όµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της ̟αρούσας σε το̟ικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής
της στο κατάστηµα της υ̟ηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.
Οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν να αναζητήσουν τα έντυ̟α των αιτήσεων: α) στην υ̟ηρεσία µας στην ανωτέρω
διεύθυνση β) στο δικτυακό τό̟ο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας α̟ό την
κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυ̟α αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ε̟οχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά
τό̟ους Κέντρα Εξυ̟ηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), α̟' ό̟ου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τό̟ου του ΑΣΕΠ και α̟ό εκεί θα έχουν ̟ρόσβαση στα
έντυ̟α µέσω της διαδροµής: Έντυ̟α αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ε̟οχικού (ΣΟΧ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υ̟οψηφίων
Αφού η υ̟ηρεσία µας ε̟εξεργαστεί τις αιτήσεις των υ̟οψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του
νόµου (ό̟ως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υ̟οψηφίων,
βάσει της ο̟οίας θα γίνει η τελική ε̟ιλογή για την ̟ρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου,
̟ραγµατο̟οιείται ως εξής:
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1. Πρώτα α̟΄ όλα οι υ̟οψήφιοι κατατάσσονται στους ̟ίνακες κατάταξης για τους κωδικούς θέσης ̟ου
έχουν ε̟ιλέξει µε βάση το βαθµό εντο̟ιότητας ̟ου διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).
2. Μεταξύ των υ̟οψηφίων µε την ίδια εντο̟ιότητα ̟ροηγούνται οι έχοντες τα κύρια ̟ροσόντα και
ακολουθούν οι έχοντες τα ε̟ικουρικά (Α΄, Β΄ ε̟ικουρίας κ.ο.κ.).
3. Η σειρά κατάταξης µεταξύ αυτών ̟ου έχουν την ίδια εντο̟ιότητα και τα ίδια ̟ροσόντα (κύρια ή
ε̟ικουρικά), γίνεται µε βάση τη βαθµολογία ̟ου συγκεντρώνουν στα βαθµολογούµενα κριτήρια (χρόνος
ανεργίας, αριθµός τέκνων ̟ολύτεκνης οικογένειας, αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκές οικογένειες, βαθµός τίτλου
σ̟ουδών, εµ̟ειρία).
4. Στην ̟ερί̟τωση ισοβαθµίας υ̟οψηφίων στη συνολική βαθµολογία ̟ροηγείται αυτός ̟ου έχει τις
̟ερισσότερες µονάδες στο ̟ρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συµ̟ί̟τουν,
αυτός ̟ου έχει τις ̟ερισσότερες µονάδες στο δεύτε-ρο κριτήριο (αριθµός τέκνων ̟ολύτεκνης οικογένειας) και
ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υ̟οψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια
κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση ̟ινάκων και υ̟οβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των ̟ινάκων, η υ̟ηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
α̟ό τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους ̟ίνακες κατάταξης των
υ̟οψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, τους ο̟οίους ̟ρέ̟ει να α̟οστείλει άµεσα για έλεγχο στο
ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό ̟ρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 ̟αρ. 11 του
Ν. 2190/1994 ό̟ως ισχύει) το ο̟οίο θα υ̟ογραφεί α̟ό δύο (2) υ̟αλλήλους της υ̟ηρεσίας. Το ̟ρακτικό αυτό
θα α̟οσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ στο fax: 210 6467728.
Κατά των ̟ινάκων αυτών ε̟ιτρέ̟εται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε α̟οκλειστική
̟ροθεσµία δέκα (10) ηµερών (υ̟ολογιζόµενες ηµερολογιακά) η ο̟οία αρχίζει α̟ό την ε̟όµενη ηµέρα της
ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή α̟οστέλλεται µε συστηµένη ε̟ιστολή α̟ευθείας στο
Α̟οκεντρωµένο Τµήµα ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης (Κτίριο ZEDA Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. 570 01
Θεσσαλονίκη) και, για να εξεταστεί, ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό α̟οδεικτικό καταβολής ̟αραβόλου
̟ενήντα ευρώ (50 €) ̟ου εκδίδεται α̟ό ∆ηµόσια Οικονοµική Υ̟ηρεσία (∆.Ο.Υ.). Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η
υ̟οβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ̟οσό ε̟ιστρέφεται στον ενιστάµενο.
Η υ̟ηρεσία οφείλει να α̟οστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των
αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υ̟οψηφίων ̟ου έχουν υ̟οβάλει ένσταση κατά των ̟ινάκων
κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υ̟ηρεσία ̟ροσλαµβάνει το ̟ροσω̟ικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-νου χρόνου
αµέσως µετά την κατάρτιση των ̟ινάκων κατάταξης των υ̟οψηφίων. Τυχόν αναµόρφωση των ̟ινάκων
βάσει αυτε̟άγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ ̟ου συνε̟άγεται ανακατάταξη των υ̟οψηφίων,
εκτελείται υ̟οχρεωτικά α̟ό το φορέα, ενώ α̟ολύονται οι υ̟οψήφιοι ̟ου δεν δικαιούνται ̟ρόσληψης
βάσει της νέας κατάταξης. Οι α̟ολυόµενοι λαµβάνουν τις α̟οδοχές ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για την α̟ασχόλησή
τους έως την ηµέρα της α̟όλυσης, χωρίς ο̟οιαδή̟οτε α̟οζηµίωση α̟ό την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι ο̟οίοι α̟οχωρούν ̟ριν α̟ό τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους α̟ό
τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον ̟ίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε
αυτόν.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση, οι υ̟οψήφιοι ̟ου ̟ροσλαµβάνονται είτε κατό̟ιν αναµόρφωσης των ̟ινάκων α̟ό το
ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης α̟οχωρούντων υ̟οψηφίων, α̟ασχολούνται για το υ̟ολει̟όµενο, κατά
̟ερί̟τωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµ̟ληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης
εργασίας ορισµένου χρόνου.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της ̟αρούσας ανακοίνωσης α̟οτελεί και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «13.1.2011», το ο̟οίο
̟εριλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµ̟λήρωση της αίτησης – υ̟εύθυνης δήλωσης µε κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασµό µε ε̟ισηµάνσεις σχετικά µε τα ̟ροσόντα και τα βαθµολογούµενα
κριτήρια κατάταξης των υ̟οψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις και ii) τα
δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία ε̟ιλογής. Οι
ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να έχουν ̟ρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό µέσω του δικτυακού τό̟ου του
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ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής ̟ου ακολουθείται και για την
αναζήτηση του εντύ̟ου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Έντυ̟α αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών
φορέων  Ε̟οχικού (ΣΟΧ).
Ο ∆ήµαρχος

∆αµιανός Ηλ. Ιορδανίδης
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