
 

ειίδα 1 από 12 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΓΙΜΗΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ)  
                                  
                                                 Ο ΓΗΜΟ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ 
                                  

 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 « Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο 
Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ » . 

3. Σελ ππ΄ αξηζκ.  83/2018 (ΑΓΑ : Χ61ΗΧΡΡ-5ΧΝ ) Απόθαζε  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. 

4. Σελ ππ΄ αξηζκ.   81568/30.04.2018 ( ΑΓΑ : ΦΔΒΟΟΡ1Φ-9ΣΘ)      Απόθαζε  ηνπ 
πληνληζηή ηεο  Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη 
Ινλίνπ. 

5. Σελ αξηζκ.     2417/23.04.2018      βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο.  
6. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ  Γήκνπ Δξκηνλίδαο  (ΦΔΚ η.Β΄ 

2446/2.11.2011) 
7. Σελ αξηζκ. 2613/03.05.2018 (ΑΓΑ : Χ7Υ1ΧΡΡ-ΝΗΦ)  Αλαθνίλσζε ηνπ Γήκνπ 

Δξκηνλίδαο . 
8. Σελ αξηζκ.    2911/422/16.05.2018 (ΑΓΑ : ΦΟΥΔΧΡΡ-4Χ)      Απόθαζε ηνπ 

Γεκάξρνπ Δξκηνλίδαο  
9. Σν γεγνλόο όηη δελ θαιύθζεθαλ νη  ζέζεηο πνπ πξνθεξύρηεθαλ κε ηελ αξηζκ. 

2613/03.05.2018 Αλαθνίλσζε  ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο    γηα ηελ θάιπςε 
θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ ζηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο  

  
Αλαθνηλώλεη 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά 
δέθα ηξηώλ      (13 ) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ ζηελ Τπεξεζία 
Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, πνπ εδξεύεη ζην Κξαλίδη θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 
εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ 
(βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 
(βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΩΝ ΔΠΟΥΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΘΔΗ 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

100 Γήκνο Δξκηνλίδαο Κξαλίδη 

ΓΔ  
ΟΓΗΓΧΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ  
(ΥΧΡΙ ΚΑΡΣΑ ΦΗΦΙΑΚΟΤ 

ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ)  

2 κήλεο (από 
ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο )  

2 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΓΑ 
ΓΗΜΟ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ 

              

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

      

 

      Κξαλίδη,   16.05.2018   

     Αξ. Πξση. :  2921 

ΑΔΑ: 90ΙΚΩΡΡ-Θ5Τ
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΩΝ ΔΠΟΥΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΘΔΗ 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 Γήκνο Δξκηνλίδαο   Κξαλίδη  
ΓΔ ΥΔΙΡΙΣΧΝ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ 
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)   

2 κήλεο (από 
ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο ) 

1 

102 Γήκνο Δξκηνλίδαο   Κξαλίδη  
ΓΔ ΥΔΙΡΙΣΧΝ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ 
(ΔΚΚΑΦΔΑ –ΦΟΡΣΧΣΗ )   

2 κήλεο (από 
ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο ) 

1 

103 Γήκνο Δξκηνλίδαο Κξαλίδη ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ   

2 κήλεο (από 
ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο )` 
9 

 
 

 

                            ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

ΚΩΓΙΚΟ 
ΘΔΗ   

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 
  100 

 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
  α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Σερληθνύ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή 
(β) Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγώλ 
Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζπθιεηώλ ή  
Πηπρίν Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ΣΔΔ εηδηθόηεηαο Μεραλώλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή  
Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Απηνθηλήησλ ή  
Απνιπηήξηνο Σίηινο Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ εηδηθόηεηαο Σερληθνύ νρεκάησλ ή εηδηθόηεηαο 
Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ή εηδηθόηεηαο Μεραληθώλ θαη Ηιεθηξνινγηθώλ 
πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Σνκέα Ορεκάησλ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο Μεραλώλ Απηνθηλήηνπ ή  
ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή 
ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο, δειαδή: πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Ηιεθηξνινγηθώλ 
πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ Απηνθηλήηνπ ή Σερλίηεο Ηιεθηξνιόγνο Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή 
Ηιεθηξηθνύ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή Σερληηώλ Ηιεθηξνινγηθώλ 
πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνιόγνπ Απηνθηλήησλ νρεκάησλ ή Σερληθνύ Μεραλνηξνληθήο ή 
αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄θύθινπ πνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή 
Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 
3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο , αληίζηνηρεο 
εηδηθόηεηαο .     
- Ηιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή  
- Ηιεθηξνκεραληθώλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ Απηνθηλήηνπ ΣΔΔ ή 
 -Ηιεθηξηθνύ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ΣΔ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή  
- Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή  
- Ηιεθηξνιόγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνύ Μεραλνηξνληθήο  ΙΔΚ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο 
ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
                             
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο, θαη  
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) γηα όζνπο απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηηο 
πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνύλ). 

ΑΔΑ: 90ΙΚΩΡΡ-Θ5Τ



 

ειίδα 3 από 12 

                            ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

ΚΩΓΙΚΟ 
ΘΔΗ   

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο .  
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο, θαη  
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) γηα όζνπο απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηηο 
πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνύλ). 
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο  ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο  άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ . 
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' θαηεγνξίαο θαη  
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) γηα όζνπο απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηηο 
πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνύλ).   
  
ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο  ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο  άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.  
 β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' θαηεγνξίαο, θαη  
 γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) γηα όζνπο απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηηο 
πκπιεξσκαηηθέο Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνινπζνύλ).   
 
ΠΡΟΟΥΗ : Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ( C )  θαηεγνξίαο απαηηείηαη 
ππνρξεσηηθά ε πξνζθόκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ )  
 
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ (ζύκθσλα κε ηελ απαηηνύκελε θαηά ηα αλσηέξσ άδεηα 
νδήγεζεο απηνθηλήηνπ) 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) 
απαηηείηαη : 

είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο Οδεγνύ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρύ θαη ην νπνίν εθδίδεηαη 
από ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο Ν.Α. ζηελ πεξηνρή ηεο νπνία βξίζθεηαη ε 

ΑΔΑ: 90ΙΚΩΡΡ-Θ5Τ
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                            ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

ΚΩΓΙΚΟ 
ΘΔΗ   

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

είηε ε θαηαρώξεζε επί ηνπ εληύπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ θνηλνηηθνύ αξηζκνύ «95» δίπια ζε 
κία ή πεξηζζόηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηώλ ή ππνθαηεγνξηώλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη 
απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε. 

ΠΡΟΟΥΗ : ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο , γηα ηελ ελζσκάησζε κίαοο ή πεξηζζόηεξσλ 
θαηεγνξηώλ ή ππνθαηεγνξηώλ θαηνρήο ηνπ δεηνύκελνπ από ηελ αλαθνίλσζε Πηζηνπνηεηηθνύ 
Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) θαη εθόζνλ πξνθύπηνπλ ιόγνη θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 
επαλέθδνζεο ηεο, γίλεηαη δεθηή θαη ε ΒΔΒΑΙΧΗ ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξώλ 
θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη :  

- Σν νλνκαηεπώλπκν θαη ην όλνκα παηξόο ηνπ αηηνύληνο ηε βεβαίσζε. 

- Ο αξηζκόο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηελ νπνία θαηέρεη θαζώο θαη ε λέα ηζρύο ηεο ( έλαξμε , 
ιήμε)  

- Η θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΙ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη απαηηείηαη από ηελ 
αλαθνίλσζε , θαζώο θαη ε ηζρύο ηνπ (έλαξμε – ιήμε ) θαη λα επηβεβαηώλεηαη όηη ε άδεηα 
βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία επαλέθδνζήο ηεο , ιόγσ ελζσκάησζεο θαηεγνξίαο ή 
ππνθαηεγνξίαο ΠΔΙ .  

Απηνλόεην είλαη όηη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νπσζδήπνηε ηελ απαηηνύκελε 
από ηελ αλαθνίλσζε άδεηα νδήγεζεο .  

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο νηθείαο 
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο γηα ηηο 
εμεηάζεηο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ (ΠΔΙ), ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηόο γηα 
ηε ζέζε ηνπ ΟΓΗΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απαξαηηήησο 
ζρεηηθό έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο απηήο, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ηνπ 
αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ εμ’ αθνξκήο ηεο κε ζπγθξόηεζεο ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο. 

 

Γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, όηαλ δελ πξνθύπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο θηήζεο, 
ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνύκελεο άδεηαο, αιιά κόλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο ή 
ηπρόλ πξόζθαηεο ζεώξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο 
νηθείαο ππεξεζίαο ζπγθνηλσληώλ. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηελ βεβαίσζε απηή, ιόγσ 
θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί : 

 

 ε πξνζθόκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο 
αδπλακίαο θαζώο θαη 

 ε πξνζθόκηζε Τπεύζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ    
ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα δειώλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο 
θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη από ηελ πξνθήξπμε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο, 
γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ «πεξί ηζνδπλακίαο θαη 
αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».     

  101 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 
α)  Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Γ΄ ηάμεο 
Γ΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α εηδηθόηεηαο 2 ηνπ Π.Γ. 113/2012 

ΑΔΑ: 90ΙΚΩΡΡ-Θ5Τ



 

ειίδα 5 από 12 

                            ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

ΚΩΓΙΚΟ 
ΘΔΗ   

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

γηα ηα Μ.Δ. 2.5 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ Τθππνπξγνύ, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε-ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. νηθ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνύ (*), 
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,   
γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή 
Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ 
ή Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ρνιώλ Μαζεηείαο 
ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε 
ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ -
ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε 
ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.   
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Γ΄ ηάμεο 
Γ΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α εηδηθόηεηαο 2 ηνπ Π.Γ. 113/2012 
γηα ηα Μ.Δ. 2.5 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ Τθππνπξγνύ, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε-ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. νηθ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνύ (*), 
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  
γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο 
ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο  ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη 
επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο 
αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ- 
ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε 
ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.   
  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Γ΄ ηάμεο 
Γ΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α εηδηθόηεηαο 2 ηνπ Π.Γ. 113/2012 
γηα ηα Μ.Δ. 2.5 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ Τθππνπξγνύ, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε-ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. νηθ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόθαζε 

ΑΔΑ: 90ΙΚΩΡΡ-Θ5Τ
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                            ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

ΚΩΓΙΚΟ 
ΘΔΗ   

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνύ (*),  
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή, 
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ), ή  ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο 
ρνιήο  ηνπ  Ν.Γ. 580/1970  ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000  ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά 
ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή (*). 
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Γ΄ ηάμεο 
Γ΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α εηδηθόηεηαο 2 ηνπ Π.Γ. 113/2012 
γηα ηα Μ.Δ. 2.5 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ Τθππνπξγνύ, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε-ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. νηθ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνύ (*), 
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή, 
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ),ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο 
ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000  ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη  (6) κελώλ, κεηά 
ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή (*). 
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ 113/2012, 
εθόζνλ ζηε λέα απηή άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα  θαη ε εκεξνρξνλνινγία 
θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο 
από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.  
Η ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην βαζκνινγνύκελν 
θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο. 

 
  
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ  
Γηα ηα  ζεξκηθά κεραλήκαηα  γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο κεραλνδεγώλ ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 
ηερληθώλ έξγσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ π.δ. 22/1976 (ΦΔΚ 6/12.01.1976/η.Α’).  

 
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 
αιινδαπήο, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο 
ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη 

ΑΔΑ: 90ΙΚΩΡΡ-Θ5Τ
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                            ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

ΚΩΓΙΚΟ 
ΘΔΗ   

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

Γηθηύσλ «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο 
επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».   
 

  102 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Β΄ ηάμεο 
Γ΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Β΄ εηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 
γηα ηα Μ.Δ. 1.3 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ Τθππνπξγνύ, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε-ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. νηθ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνύ (*), 
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,   
γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή 
Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ 
ή Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ρνιώλ Μαζεηείαο 
ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε 
ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ -
ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε 
ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.   
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
α)  Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Β΄ ηάμεο 
Γ΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Β΄ εηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 
γηα ηα Μ.Δ. 1.3 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ Τθππνπξγνύ, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε-ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. νηθ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνύ (*), 
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  
γ)Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο 
ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο  ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη 
επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο 
αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη   ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ- 
ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε 
ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.   
  
ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
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                            ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

ΚΩΓΙΚΟ 
ΘΔΗ   

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 
α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Β΄ ηάμεο 
Γ΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Β΄ εηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 
γηα ηα Μ.Δ. 1.3 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ Τθππνπξγνύ, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε-ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. νηθ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνύ (*), 
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ), ή  ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο 
ρνιήο  ηνπ  Ν.Γ. 580/1970  ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000  ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά 
ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή (*). 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Β΄ ηάμεο 
Γ΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Β΄ εηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 
γηα ηα Μ.Δ. 1.3 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ Τθππνπξγνύ, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε-ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. νηθ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνύ (*), 
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ),ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο 
ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000  ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη  (6) κελώλ, κεηά 
ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή (*). 
 
(*)ΔΠΙΗΜΑΝΗ: 
Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ 113/2012, 
εθόζνλ ζηε λέα απηή άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα  θαη ε εκεξνρξνλνινγία 
θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο 
από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.  
Η ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην βαζκνινγνύκελν 
θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο. 
 
 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ  

Γηα ηα  ζεξκηθά κεραλήκαηα  γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο κεραλνδεγώλ ρεηξηζηώλ 
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                            ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

ΚΩΓΙΚΟ 
ΘΔΗ   

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ π.δ. 22/1976 (ΦΔΚ 
6/12.01.1976/η.Α’).  
 
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 
αιινδαπήο, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο 
ππεξεζίαο «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο 
επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».   

  103 Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ.2 ηνπ Ν.2527/97) 

 
Γεληθά Πξνζόληα Πξόζιεςεο: 
Οη ππνςήθηνη: 
1. Πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 
2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ  
θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 

3. Πξνθεηκέλνπ γηα πξνζιήςεηο ζε ππεξεζίεο θαη λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 
ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα ή ζε ΟΣΑ δεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γίλνληαη νη ππνςήθηνη 
πνπ είλαη έιιελεο πνιίηεο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ θαη νη πνιίηεο 
ησλ άιισλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππό ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ 
άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.2431/1996. Γίλνληαη επίζεο δεθηνί Βνξεηνεπεηξώηεο, Κύπξηνη 
Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη 
από ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν, ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, 
ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ηδηόηεηά ηνπο σο Διιήλσλ θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε 
απνδεηθλύεηαη κε άιινπο ηξόπνπο (λ.δ.3832/1958).  

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα απαηηείηαη ε γλώζε ηεο Διιεληθήο 
γιώζζαο ζε βαζκό επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, ε 
νπνία απνδεηθλύεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην δεύηεξν θεθάιαην «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπ νηθείνπ παξαξηήκαηνο. Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε 
γλώζεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο γηα Βνξεηνεπεηξώηεο, Κύπξηνπο Οκνγελείο θαη Οκνγελείο 
αιινδαπνύο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη από ηα λεζηά Ίκβξν θαη 
Σέλεδν. 
 
4. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, 
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε), κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο εμαίξεζεο. 
Δμαίξεζε: Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί 
έρνπλ αξζεί ή έρνπλ απνιπζεί ππό όξν (Ν.2207/1994 άξζξν 4 παξ. 6). 
 

 
Τπνβνιή αηηήζεσλ θαη απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ απηνπξνζώπσο αίηεζε, ζπλνδεπόκελε από 
ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζηνλ Γήκν Δξκηνλίδαο Μ. Μεξθνύξε 11 Κξαλίδη , Σ.Κ. 
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21300 ,  ζην γξαθείν πξνζσπηθνύ όπνπ αξκόδηα ππάιιεινο γηα ηελ παξαιαβή είλαη ε θα  
Πνιπμέλε Γθνύκα ( ηει. επηθνηλσλίαο 2754360019 , 2754360000)  εληόο επηά    (07) 
εκεξώλ από ηελ επόκελε  ηεο δεκνζίεπζεο  ηεο παξνύζαο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ 
ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο ζηνλ νπνίν εδξεύεη  ε ππεξεζία,  
δει. από 17.05.2018 έσο θαη ηελ 23.05.2018 επηζπλάπηνληαο ζηελ αίηεζε ηα 
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 
1. Αίηεζε (παξέρεηαη από ηελ ππεξεζία) ζηελ νπνία πξέπεη απαραίτητα  λα 
αλαγξάθνληαη, εθηόο από ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, ην ΑΜΚΑ, ν ΑΦΜ θαη ν 
Α.Μ. ΙΚΑ ηνπ ππνςεθίνπ  
2. Φσηνηππία δειηίνπ ηαπηόηεηαο 
3. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο  
4.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεη ηνπο θνξείο ηνπ 
δεκόζηνπ ή επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ λ. 2190/1994 όπσο 
απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009 ζηνπο νπνίνπο έρεη 
απαζρνιεζεί κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε επνρηαθώλ ή 
άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ή δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ , θαζώο θαη ηελ 
αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζήο ηνπ (έλαξμε θαη ιήμε) θαηά ηνπο 
ηειεπηαίνπο δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεώο ηνπ.  
5. Τπεύζπλε δήισζε όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα 
ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07.  
6. Πηζηνπνηεηηθό ηίηινπ ζπνπδώλ (γηα ηνπο νδεγνύο θαη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ )  

7.Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρύ ή ινηπέο βεβαηώζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή 
επαγγεικαηηθέο ηαπηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ αλαθνίλσζε .  

8. Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) γηα όζνπο απαηηείηαη 
9. Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθνύ θνξέα (όπνπ απαηηείηαη ) γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο  

10.Γηα ηνλ ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη όηη 
γλσξίδεη ηελ Διιεληθή γιώζζα ζε βαζκό επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο 
επηδησθόκελεο εηδηθόηεηαο, Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο (λ.2413/1996 άξζξν 10 παξ. 
1) πνπ ρνξεγείηαη από ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο: α) Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ. 151 80 Αζήλα, ηει. 210−3443384 θαη β) 
Καξακανύλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310− 459101-5, ησλ θαησηέξσ 
επηπέδσλ: 
Α ΔΠΙΠΔΓΟ ή Α2 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ.). 
Β ΔΠΙΠΔΓΟ ή Β1 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) κε 
Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ή θαη Δξγαηνηερληθνύ Πξνζσπηθνύ. 
Γ ΔΠΙΠΔΓΟ ή Β2 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο 
Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ θαη γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ. 
Γ ΔΠΙΠΔΓΟ ή Γ1 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο 
Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ. 
 
Σν αλσηέξσ Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίδνπλ νη νκνγελείο 
θαη αιινγελείο, νη νπνίνη παξαθνινπζνύλ ή έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα ή 
καζήκαηα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο εληόο ηνπ νξγαλσκέλνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό. 
 
Δπίζεο απνδεηθλύεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο 
Γιώζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνύπνιε, 
Θεζζαινλίθε, Σ.Κ. 54006, ηει. 2310/997571−72−76) ην νπνίν ρνξεγείηαη ύζηεξα από 
ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή από άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιώζζαο. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ    

1. ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΜΗΝΗ ΤΜΒΑΗ  

Α. Σν πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
δηάξθεηαο δύν κελώλ, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη απαζρνιεζεί κε άιιε δίκελε ζύκβαζε ηνπ 
άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 εληόο δώδεθα κελώλ όπσο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/94.  

Β. Παξάηαζε, αλαλέσζε ή κεηαηξνπή ηεο δίκελεο ζύκβαζεο  ζε ζύκβαζε ανξίζηνπ 
ρξόλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξε (άξζξν 206 ηνπ Ν. 3584/2007). 

 
2. ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΚΩΛΤΜΑ ΟΚΣΑΜΗΝΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ  

ΚΩΛΤΜΑ ΟΚΣΑΜΗΝΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ  

Η δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε επνρηαθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ 
αλαγθώλ ζε θνξείο ηνπ δεκόζηνπ θαη επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ηνπο νθηώ (8) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό ρξόλν δώδεθα (12) κελώλ.  

Ο ππνινγηζκόο ηνπ αλσηέξσ δσδεθακήλνπ, κέζα ζην νπνίν ε απαζρόιεζε ηνπ 
ππνςεθίνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο νθηώ (8) κήλεο, γηα λα κελ έρεη θώιπκα 
πξόζιεςεο, γίλεηαη κε αθεηεξία ην ηέινο ηεο λέαο απαζρόιεζεο, γηα ηελ νπνία ν 
ππνςήθηνο πξόθεηηαη λα πξνζιεθζεί, θαη πξνο ηα πίζσ.  

ην θώιπκα ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο ζπλππνινγίδεηαη θαη ν ρξόλνο απαζρόιεζεο 
κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ δηάξθεηαο: α) δύν (2) κελώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ (παξ. 2 πεξ.  ηε  ηνπ  άξζξ.  14  ηνπ 
λ.2190/1994 θαη αξζξ. 206 ηνπ λ. 3584/2007), β) ηξηώλ (3) κελώλ γηα ηελ ππξαζθάιεηα, 
λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ αθηώλ θαη ηηο δεκνηηθέο θαηαζθελώζεηο (παξ. 1 ηνπ άξζξ. 
206 ηνπ λ. 3584/2007, όπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη).  

       
ην θώιπκα ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο δελ ζπλππνινγίδνληαη: 
– Ο ρξόλνο απαζρόιεζεο κε ύκβαζε Μίζζσζεο ΄Δξγνπ (ΜΔ). 
– Ο ρξόλνο απαζρόιεζεο ζε Πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινύο Υαξαθηήξα (ΚΟΥ). 
– Ο ρξόλνο κε θαζεζηώο κεξηθήο απαζρόιεζεο (λ.3250/2004 ΦΔΚ 124/Α΄/7-7-2004). 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ νθηώ (8) κήλεο απαζρόιεζεο θαη άλσ, κέζα 
ζε ζπλνιηθό ρξόλν δώδεθα (12) κελώλ, κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο, θαηαηάζζνληαη όκσο ζηνπο ζπληαζζόκελνπο πίλαθεο κεηά ηνπο 
ζπλππνςήθηνύο ηνπο πνπ δελ έρνπλ θαιύςεη νθηώ (8) κήλεο απαζρόιεζεο  ζε ζπλνιηθό 
ρξόλν δώδεθα (12) κελώλ θαη πξνζιακβάλνληαη κόλνλ εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε 
ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ πξνζιήςεσλ  από ηνπο πξνεγνύκελνπο ππνςεθίνπο (άξζξν 2 
παξ. 6 ηνπ λ.3260/2004). 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΣΩΝ Π.Γ.164/2004 & Π.Γ.180/2004 

Μεηά ηελ 19ε Ινπιίνπ 2004 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Π.Γ. 164/2004): 

1.  Γελ θαηαηάζζνληαη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε ην θνξέα δηαδνρηθέο 
ζπκβάζεηο, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.164/2004, εθόζνλ  κεηαμύ 
απηώλ κεζνιαβεί ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ ηξηώλ (3) κελώλ (θώιπκα 
3κήλνπ, ζρεηηθέο Πξάμεηο Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ππ’ αξηζ. 23/2013, 51/2013, 
150/2013, θ.ι.π).   ε θάζε πεξίπησζε, ν αξηζκόο ησλ δηαδνρηθώλ  ζπκβάζεσλ δελ 
επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιύηεξνο ησλ ηξηώλ (παξ. 4 ηνπ σο άλσ άξζξνπ 5). Η 
θαηάηαμε θαη πξόζιεςε ησλ αλσηέξσ ππνςεθίσλ επηηξέπεηαη, εθόζνλ 
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δηθαηνινγείηαη από αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο. Οη αληηθεηκεληθνί ιόγνη αλαθέξνληαη 
ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ.164/2004. 

2.  Γελ θαηαηάζζνληαη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο 
απαζρόιεζεο κε  ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί δηαδνρηθώο,  θαηά 
ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 5 ηνπ αλσηέξσ Π.Γ., ήηνη ζπκβάζεηο κεηαμύ ησλ νπνίσλ 
κεζνιαβεί ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ ηξηώλ (3) κελώλ, ζηνλ  ίδην εξγνδόηε 
(ππεξεζία) κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθόηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο όξνπο 
εξγαζίαο (θώιπκα ππέξβαζεο 24κελεο απαζρόιεζεο). 

ην θώιπκα ησλ αξζξ. 5 θαη 6 ηνπ Π.Γ.164/2004,  ζπλππνινγίδνληαη : 

 Ο ρξόλνο απαζρόιεζεο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
δηάξθεηαο έσο δύν (2) κελώλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή 
πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ή ηξηώλ (3) κελώλ γηα ηελ ππξαζθάιεηα, λαπαγνζσζηηθή 
θάιπςε ησλ αθηώλ θαη ηηο δεκνηηθέο θαηαζθελώζεηο.   
 

 Ο ρξόλνο κεξηθήο απαζρόιεζεο, εθόζνλ κεηά ηελ 19-7-2004 ν ππνςήθηνο έρεη 
πξαγκαηνπνηήζεη δηαδνρηθώο ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη 
ζύκβαζε κεξηθήο απαζρόιεζεο ζηνλ ίδην θνξέα κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή 
εηδηθόηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο όξνπο εξγαζίαο, πνπ ππεξβαίλνπλ 
ζπλνιηθά ηνπο 24 κήλεο. 

 Ο ρξόλνο απαζρόιεζεο ζηα Πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινύο Υαξαθηήξα (ΚΟΥ).  

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Ο ρξόλνο απαζρόιεζεο κε ύκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ) δελ 
ζπλππνινγίδεηαη  γηα ην παξαπάλσ θώιπκα  ηνπ Π.Γ.164/2004. 

3.  Γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ αλώλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο γηα 
ηελ πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/1994, 
εθαξκόδνληαη θαη νη ζρεηηθέο κε ηα θσιύκαηα θαη ηηο απαγνξεύζεηο δηαηάμεηο ηνπ 
Π.Γ.180/2004.  

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 
Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο ζηνλ νπνίν εδξεύεη ε ππεξεζία, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ζην Πξόγξακκα «Γηαύγεηα». Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό 
αλάξηεζεο ζην θνξέα.  
 
                                                                                                                   Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  
 

ΓΗΜΗΣΡΗ ΦΤΡΗ  
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