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Α Ν Α Κ Ο Θ Ν Ω  Η  

Ππόζλητηρ πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος  

οπιζμένος σπόνος για ηιρ ανάγκερ λειηοςπγίαρ ηος ΚΔΑΠ ΜΕΑ ηος Δήμος Σπίποληρ   

 
 

Ο Δήμαπσορ Τπίποληρ  

έσονηαρ ςπότη: 

 
1. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν.3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ 

Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ –Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ». 

2. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 206 ηος ν.3584/2007 «Κώδικαρ Καηάζηαζηρ Δημοηικών και 

Κοινοηικών Υπαλλήλυν», όπυρ έσοςν ηποποποιηθεί και ιζσύοςν. 

3. Την  με απ. 652/2021 απόθαζη Οικονομικήρ Επιηποπήρ ηος Δήμος Τπίποληρ . 
 

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  

 
Την ππόζλητη με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, διάπκειαρ δύο (2) μηνών, 

ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 206 ηος ν. 3584/2007 «Κώδικαρ Καηάζηαζηρ Δημοηικών και 

Κοινοηικών Υπαλλήλυν», όπυρ ιζσύοςν, δέκα (10) ζςνολικά αηόμυν για ηιρ ανάγκερ λειηοςπγίαρ ηος 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ ηος Δήμος Τπίποληρ  και ζςγκεκπιμένα: 

Ειδικόηηηα 

 

Αριθμός 

Αηόμων 

 

Ωράριο 

απαζτόληζης 

(πλήρης ή 

μερική) 

Τσπικά Προζόνηα 

Εξειδικευμένο Προσωπικό 

 ΠΕ Υυσικής Αγωγής με 

ειδικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ  

και  ελλείψει  αυτών ΠΕ 

Υυσικής Αγωγής με ειδικότητα 
ΦΟΡΟΤ  

και ελλείψει και αυτών ΠΕ 

Υυσικής Αγωγής, ανεξαρτήτως 

ειδικότητας 

2 Μερική 

απασχόληση (4 

ωρών 

ημερησίως) 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

Πτυχίο ή Δίπλωμα Επιστήμης 

Υυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ 

ή το  ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας,  με 

ειδικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. 
Α΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

ε περίπτωση και μόνο που δεν 

βρεθούν υποψήφιοι με ειδικότητα 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ επιτρέπεται η 

πρόσληψη υποψηφίων με τα πιο πάνω 
πτυχία και ειδικότητα ΧΟΡΟΤ. 

Β΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 ε περίπτωση και μόνο που δεν 

βρεθούν υποψήφιοι ούτε με 

ειδικότητα ΦΟΡΟΤ επιτρέπεται η 

πρόσληψη υποψηφίων με τα πιο πάνω 

Ελληνική   
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πτυχία , ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
 

Εξειδικευμένο Προσωπικό 

 ΠΕ ή ΣΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών 

και ελλείψει αυτών ΠΕ 

Χυχολόγων ή ΠΕ 

Κοινωνιολόγων ή ΠΕ 

Κοινωνικής Πολιτικής ή ΠΕ 
Κοινωνικής Διοίκησης  

1 Πλήρης 

απασχόληση 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής 
Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με 

κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή 

Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής 

Επιστήμης -  Κοινωνικής Διοίκησης 

με κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας 
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

πουδών Επιλογής (Π..Ε) ΑΕΙ  της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, ή πτυχίο ή 

δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής 

Εργασίας ΣΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Προγραμμάτων πουδών 

Επιλογής (Π..Ε.) ΣΕΙ  ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα 

ΣΕΙ ή Προγραμμάτων  πουδών 

Επιλογής (Π..Ε.) ΣΕΙ της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 

ΚΑΣΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας,  

β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 

Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής 
Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες 

τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού, 

γ) Σαυτότητα μέλους του υνδέσμου 
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  

(ΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή 

Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής 

ετήσιας δήλωσης στοιχείων 

Κοινωνικού Λειτουργού στον ΚΛΕ 

(άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017 
(Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ 

μέχρι το τέλος Υεβρουαρίου του 

επόμενου έτους από την έκδοσή της. 

Α’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

ε περίπτωση και μόνο έλλειψης 
υποψηφίων με τα παραπάνω 

προσόντα:  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Χυχολογίας ή 

Υιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 

Χυχολογίας με ειδίκευση στην 

Χυχολογία (για αποφοίτους έως 
31/12/1993 που πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις του ν.991/1979 

(Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

πουδών Επιλογής (Π..Ε) ΑΕΙ  της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας και  
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β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Χυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

άσκηση του επαγγέλματος του 

Χυχολόγου. 

ή  

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή 
Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση 

Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής 

Διοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων πουδών Επιλογής 

(Π..Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

 

Εξειδικευμένο Προσωπικό  
ΔΕ Υροντιστών -υνοδών ΑΜΕΑ 

2 Πλήρης 
απασχόληση 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος ειδικότητας  Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή 

Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων ή βοηθών 

βρεφοκόμων – παιδοκόμων ή   

Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων 
Δημιουργίας και Έκφρασης ή 

Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών 

Υροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής 

Ημερήσιας Υροντίδας Παιδιών με 

Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής 
Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός 

Βρεφονηπιοκόμων  ή αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 

τίτλος των παρακάτω σχολικών 

μονάδων: ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού 

Λυκείου ή  Σεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή  Σεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου ή  Επαγγελματικής χολής ή 

Σεχνικής Επαγγελματικής χολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή 

σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 

1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

 

Εξειδικευμένο Προσωπικό  

ΣΕ Εργοθεραπευτών 

  

1 Μερική 

απασχόληση (4 

ωρών 

ημερησίως) 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  

Εργοθεραπείας ΣΕΙ  ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 

πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΣΕΙ  ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 
δίπλωμα ΣΕΙ ή Προγραμμάτων  

πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΣΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο 

ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
ΚΑΣΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας, και   

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Εργοθεραπευτή (ΣΕ) ή βεβαίωση ότι 
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πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 

για την άσκηση του επαγγέλματος 
Εργοθεραπευτή (ΣΕ). 
 

Καλλιτεχνικό  Προσωπικό – ΠΕ, 

Εικαστικών  

και  ελλείψει αυτών ΣΕ 

Καλλιτεχνικών πουδών και 
ελλείψει και αυτών ΔΕ 

Εφαρμοσμένων Σεχνών ή 

Φειροτεχνίας 

1 Μερική 

απασχόληση (4 

ωρών 

ημερησίως) 

Πτυχίο ή Δίπλωμα Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Σεχνών ή Εικαστικών 

Σεχνών ή Εικαστικών Σεχνών και 

Επιστημών της Σέχνης ή Καλών 
Σεχνών ή Πλαστικών Σεχνών και 

Επιστημών της Σέχνης με κατεύθυνση 

Εικαστικών ΑΕΙ ή το  ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων πουδών Επιλογής 
(Π..Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Α΄ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

ε περίπτωση και μόνο που δεν 
βρεθούν υποψήφιοι με τα 

παραπάνω προσόντα:  

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος 

Διακοσμητικής ή Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και 

χεδιασμού Αντικειμένων  ΣΕΙ  ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Προγραμμάτων πουδών Επιλογής 

(Π..Ε.) ΣΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 

ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΣΕΙ ή 

Προγραμμάτων  πουδών Επιλογής 
(Π..Ε.) ΣΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 

το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 

ειδικότητα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ή ισότιμος 

τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

Β΄ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

ε περίπτωση και μόνο που δεν 

βρεθούν υποψήφιοι ούτε με τα 

παραπάνω προσόντα:  

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος ειδικότητας Κεραμικής-

Πηλοπλαστικής ή Κεραμικής-

Πηλοπλαστικής Χηφιδογραφίας -

Ταλογραφίας ή Χηφιδογραφίας και 

Ταλογραφίας ή Κεραμικής και 
Αγγειοπλαστικής ή Αθυρμάτων  ή 

Κεραμικής τέχνης ή  Κεραμικής-

Αγγειοπλαστικής ή Σεχνικού 

χειροποίητης Κεραμικής ή Σεχνικού 

παραγωγής Κεραμικής ή Σεχνικού 

παραγωγικής κεραμικής ή Σεχνικού 
Κεραμικών Τλικών ή Διακοσμητών 

Εσωτερικών Φώρων ή Ελεύθερου 

χεδίου και Ζωγραφικής ή 

εικονογράφου –σκιτσογράφου ή 

Αγιογράφου ή  αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 

παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή 

Επαγγελματικού Λυκείου  ή  

Σεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή  Σεχνικού Επαγγελματικού 

ΑΔΑ: ΩΥ5ΛΩΗΡ-8ΨΝ



Λυκείου ή  Επαγγελματικής χολής ή 

Σεχνικής Επαγγελματικής χολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή 

σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 

1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

Καλλιτεχνικό Προσωπικό – ΠΕ 

Μουσικών πουδών και 

ελλείψει  αυτών ΣΕ . 

 

1 Μερική 

απασχόληση (4 

ωρών 

ημερησίως) 

Πτυχίο ή Δίπλωμα Σμήματος 

Μουσικών πουδών ή Μουσικής 

Επιστήμης και Σέχνης  ΑΕΙ ή πτυχίο 

ή δίπλωμα Λαϊκής και Παραδοσιακής 

Μουσικής ΣΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων πουδών Επιλογής 

(Π..Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Α΄ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

ε περίπτωση και μόνο που δεν 

βρεθούν υποψήφιοι με τα 

προαναφερόμενα προσόντα: 

Πτυχίο μουσικής ειδίκευσης 

αναγνωρισμένου μη ανώτατου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος της 

ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής 

ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του 

Ν.2158/1993 (Α' 109) ή πτυχίο 

ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής 
και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου 

ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο 

της αλλοδαπής. 
 

ΔΕ Οδηγών 1 Πλήρης 

απασχόληση 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΙΕΚ ειδικοτήτων  Σεχνικού 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  

Εκπαιδευτή Τποψηφίων Οδηγών 

Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή 

Τποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και 

Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' 

κύκλου σπουδών ΣΕΕ ειδικότητας 

Μηχανών και υστημάτων 

Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος 

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 

τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 

απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού 

Λυκείου ειδικότητας Σεχνικού 

Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής 

Αυτοκινήτων του Σομέα 

Μηχανολογίας ή ειδικότητας 

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών 

υστημάτων Αυτοκινήτου του Σομέα 

Οχημάτων ή  Σεχνικής 

Επαγγελματικής χολής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 

χολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 

1346/1983 ειδικότητας 

Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή 

συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: 
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Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 

τίτλος Ηλεκτρολογικών υστημάτων 

Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών 

υστημάτων και Αυτοματισμού 

Αυτοκινήτου ή Σεχνίτης Ηλεκτρολόγος 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού 

υστήματος Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 

Σεχνιτών Ηλεκτρολογικών υστημάτων 

Αυτοκινήτων ή Σεχνιτών Μηχανών και 

υστημάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων 

ή Σεχνικού Μηχανοτρονικής ή 

αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Σεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ 

ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Σεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου ή 

Επαγγελματικής χολής ή Σεχνικής 

Επαγγελματικής χολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

χολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 

1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας.  

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 

οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ κατηγορίας 

(Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ).  

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από 

υποψήφιο/α με τα ανωτέρω 

προσόντα): 

Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος 

σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 

οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ κατηγορίας 

(Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ).  

ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από 

υποψήφιο/α με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο 
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κατώτερης Σεχνικής χολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την 

απόκτηση της επαγγελματικής άδειας 

οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 

οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ κατηγορίας 

(Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ).  

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από 

υποψήφιο/α με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο 

κατώτερης Σεχνικής χολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την 

απόκτηση της επαγγελματικής άδειας 

οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 

οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ κατηγορίας 

(Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ).  

 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (σύμφωνα με την 

απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια 

οδήγησης αυτοκινήτου) 

Προκειμένου για την απόδειξη 
κατοχής του Πιστοποιητικού 

Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

απαιτείται: 

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης 
Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και 

το οποίο εκδίδεται από την Τπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας 

βρίσκεται η κατοικία του 
ενδιαφερομένου. 

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου 

της άδειας οδήγησης του κοινοτικού 

ΑΔΑ: ΩΥ5ΛΩΗΡ-8ΨΝ



αριθμού «95» δίπλα σε μία ή 

περισσότερες εκ των κατηγοριών ή 
υποκατηγοριών που κατέχει ο 

υποψήφιος και απαιτούνται από την 

ανακοίνωση. 

 

ΠΡΟΟΦΗ: ε περίπτωση 

αντικατάστασης άδειας, για την 

ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων 
κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής 

του ζητούμενου από την ανακοίνωση 

Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον 

προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της 

διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται 
δεκτή και η ΒΕΒΑΙΨΗ της αρμόδιας 

υπηρεσίας της Διεύθυνσης 

Μεταφορών και Επικοινωνιών στην 

οποία να αναφέρονται: 

 Σο ονοματεπώνυμο και το 
όνομα πατρός του αιτούντος τη 

βεβαίωση 

 Ο αριθμός της άδειας 
οδήγησης την οποία κατέχει 

καθώς και η νέα ισχύς της 

(έναρξη, λήξη) 

 Η κατηγορία ή υποκατηγορία 
ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί 

και απαιτείται από την 

ανακοίνωση, καθώς και η 

ισχύς του (έναρξη - λήξη) και 

να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια 
βρίσκεται σε διαδικασία 

επανέκδοσής της, λόγω 

ενσωμάτωσης κατηγορίας ή 

υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι 

πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε 

την απαιτούμενη από την ανακοίνωση 

άδεια οδήγησης.  

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, 
όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της 

αρχικής κτήσης, της κατά την 

ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, 

αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της 

άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, 

πρέπει οι υποψήφιοι να 
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση 

της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και 

Επικοινωνιών. 

 

ε περίπτωση αδυναμίας της 

αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη 

βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή 
φθοράς των αρχείων της, αρκεί : η 

προσκόμιση της βεβαίωσης της 

υπηρεσίας αυτής στην οποία να 

αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς 

και η προσκόμιση Τπεύθυνης 
Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του 

ν.1599/1986 του υποψηφίου στην 
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Οι ςποτήθιοι ππέπει να είναι ηλικίαρ 18 έυρ 65 εηών και  να καηέσοςν ηα γενικά πποζόνηα ππόζλητηρ 

πος πποβλέπονηαι κάθε θοπά για ηοςρ μόνιμοςρ ςπαλλήλοςρ ηυν ΟΤΑ (άπθπο 169 ν. 3584/2007).  

(Ιθαγένεια- ζςμπλήπυζη ηος 18ος έηοςρ ηηρ ηλικίαρ- έλλειτη κυλύμαηορ λόγυ ποινικήρ καηαδίκηρ ή 

ζηεπηηικήρ ή επικοςπικήρ δικαζηικήρ ζςμπαπάζηαζηρ – έλλειτη κυλύμαηορ λόγυ απόλςζηρ από άλλη 

θέζη ηος Δημοζίος, ςγεία και θςζική καηαλληλόηηηα για ηη ζςγκεκπιμένη θέζη) καθώρ και ηα καηά 

πεπίπηυζη απαιηούμενα ηςπικά πποζόνηα, ανάλογα με ηην ειδικόηηηα. 

 

Επιζημαίνεηαι όηι  για  ηο πποζυπικό ηυν Κένηπυν Δημιοςπγικήρ Απαζσόληζηρ Παιδιών και 

Αηόμυν με Αναπηπία (ΚΔΑΠ μεΑ)  ηος άπθπος 2 ηος ν. 4756/2020, έσοςν ιζσύ οι  διαηάξειρ ηος 

άπθπος 206 ν. 4820/2021, όπυρ ιζσύει, πεπί ςποσπευηικόηηηαρ εμβολιαζμού. 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ππομηθεςηούν ηo ένηςπο ηηρ αίηηζηρ  και ηα καηά πεπίπηυζη 

απαιηούμενα δικαιολογηηικά: 

 

α)Από ηα γπαθεία ηος Δήμος (Δ/νζη Διοικηηικών Υπηπεζιών - Τμήμα Ανθπώπινος Δςναμικού & 

Διοικηηικήρ Μέπιμναρ – Λαγοπάηη 45 (1ορ  όποθορ) – Τπίπολη. 

β)Από ηην ιζηοζελίδα ηος Δήμος www.tripolis.gr 

 

Η ςποβολή ηυν αιηήζευν με ηα δικαιολογηηικά γίνεηαι είηε αςηοπποζώπυρ ζηο Ππυηόκολλο ηος 

Δήμος, ζηη Δ/νζη:  Λαγοπάηη 45 – Τ.Κ. 22132 Τπίπολη, είηε ηασςδπομικώρ ζηην ίδια Δ/νζη. 

 

Οι αιηήζειρ μποπεί να ςποβάλλονηαι έυρ και ηιρ 8 Οκηυβπίος 2021 

                

   Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΣΡΘΠΟΛΗ 

           

        

                      ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΣΖΘΟΤΜΗ 

οποία να δηλώνει την ακριβή 

ημερομηνία αρχικής κτήσης της 
κατηγορίας επαγγελματικής άδειας 

οδήγησης που ζητείται από την 

ανακοίνωση. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει 

εκδοθεί από κράτος − μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη 

Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από 
το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει 

στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον 

τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

χορήγησης της αντίστοιχης 

κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 

51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο 
τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΥΕΚ 

72/20.4.2016/τ.Α΄). την περίπτωση 

που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι 

επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν 

δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν 

αντιστοιχία της άδειας οδήγησης 

αλλοδαπής με τις επαγγελματικές 

άδειες οδήγησης ημεδαπής. 
ΤΕ Προσωπικό Καθαριότητας – 

Βοηθητικών Εργασιών 

1 Πλήρης 

απασχόληση 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 

προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 
2527/1997) 
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