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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθ ΣΟΧ 2/2022
γα τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Έχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν 4765/2021 Εκσυγχρονισμός

του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π και λοιπές διατάξεις
ΦΕΚ 6/τ Α71 5-1 2021 όπως ισχύει

2
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά έξι 6 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των
υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης που εδρεύει στο Θέρμη Νομού Θεσσαλονίκης
και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία έδρα ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης

αριθμού ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά

και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

1 11 ν κ ν Λ ηι μ ΚΠΟΧΙΚΟΥ ΙΙΡΟΉιΙΙΙΚΟΥ α ι ιυδικό θέοτκ

Μ<πκ
Υ*ΐ|ρ«ηυ Ιι·ικ»ιΐ|«ι Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101 Λήμος Θί^ιης θέ,ιιη
Ν θΐσσαλονίκης

ΔΕ Χαρκττήι
Μηχανημάτων Τ.ργων

ΚΉ
8 μήνες

10 ΛήμοςθίρμίΝ ρμη
Ν οσαλονίκης

Λ Γ Οικοδόμων
Τεχνητών

8 μήνες 1

103 Δήμος ρμνκ
ρμη

Ν θτοοαλονίιίηι

ΔΕΟσττγών
ι μι άδεια οδήγησης

Γ ή Γ κατηγορίας και
με κάρτα ψΐΓψιακου

ταχογράφου

8 μήνες 2

104 Λήμος θορμης
βίρμη

Ν Θεσσαλονίκης

ΔΕ Χειριστής
Μ ιιχανημάτων Έργων

30οστρυηήρα
8 μήνες 1

105 Λήμ&,βίρμικ βίρμί ΔΕ Χειριστής
Μηχανημάτων Έργων

Γκρίτντερ
8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΧ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ νο ι.Λι«η Κίσηςι

Κωοικός ι σ
Τίτλ·ς

και
λοΜΟ ακαιτβύμχτβ τναικά Α ττιχόν κροαβττα τροβόντο

ΚΥΜΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Αδεια μηχαντκίηγΌύ-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες

εσωτερικής καύσης ομάδας Β τάςης Δ ή Γ ή Β ή Α τον Π.Δ 11/1990 ή άδεια

χειριστή μηχανημάτων έργον Μ Ε ομάδας Α ή Β 1 ειδικότητας του Π.Δ

1 13/3012 για τα Μ Ε 1.3 της κατάταξης τον άρθρου 2 τηςυχ αριθμ ο 1032 Τ66/Φ Γ

9 6 4 Η)/5 3 2013 Φ Ε Κ 510-6 3 201 ΐ τ Β υπουργικής απόφαση όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει

Ρ Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή εχειγγελματτκη Υκονργική Απόφαση

3486/1079

γ Ο υμώννμος ή αντίστοιχος τίτλος 1ΕΚ ή Εχαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού

Εχαγγελματικού Εκπαιδευτήριου Α ή Β κύκλου σχουόων ή Ενιαίου Πολυκλαδικού

Λυκείου ή Τεχνικού Εχαγγελματικού Λυκείου ή Εχαγγελμαηκης Σχολής ή Τεχνικών

Ρ.χαγγελματικιήν Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ

του Ν 1346/1983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της

ημεδαπής ή αλλοδαχής αντίστοιχης ειδικότητας α Μίας οδηγεί στην απαιτούμενη

άδεια ασκήαχως κχσγτέλματος
ίνεται εχίσης δεχτός οποιοσδήποτε τίτλος 1ΕΚ ή μετσδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

δευτεροΡαθμιας εκχαΐδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών

μονάδων της ημεοαχής ή αλλοοαχής υπό την χροΟχόθεοτ άτι ο υποψήφιος υποβάλλει

βεραωχτη της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια

άσκτκτης επαγγέλματος χορηγήθηκε Βάσει του συγκεκριμένου τίτλου Ηττ αυτοτελώς

είτε με συνυχολογΐπμά και εμππρίης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Λ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί οπό υποψηφίους με τα ανωτέρα χροσύντα

α Αδεια μι^νοΛηγον-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες

εστοτερικής καύσης ομάδας Β ταςης Λ ή I ή Β ή Α του Π Λ 31/1990 ή άδεια

χεψιστή μηχανημάτων έργου Μ Ε ομάδας Α ή Β Ι ειδικότητας του Π.Δ

1 13/2012 για τα ΜΕ I 3 της κατάταςής του άρθρον 2 της υχ αριθμ οικ 1032'ΙλΛ Φ Γ

064 Ην'νΐ 2013 Φ Ε Κ Μ9/6 3 2013/τ Β υπουργικής απόφασης όπως

τροποποιήθηκε και ισχνά

β Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου φασι τεχνική ή εχαγγελμαπκή Υπουργική Απόφαση

3486.Ί979

γ Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος αχολυτήριος τίτλοι αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής

σχολής της ιιμεδαχής ή ισότιμο και αντίστοιχος τίτλος σχολής τικ αλλοδαχής ο οχοίος

οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος

Γίνεται εχίπης δεκτός οχοιοσδήχοτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής ττχολής

ηνς ημεδαπής ή αλλοδαπής υχό την χροίνχόθεπη ότι ο υποψήφιος υχοράλλει βεβαίωση

της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υχηρεσίας ότι η ανώτερο άδεια άσκησης

επαγγέλματος χοριτγΐ)θηκΓ βάσει του οιη»κεκριμένου τίτλοι είτε αυτοτελιίκ είτε με

συνυπολογισμό και εμπειρίας

ΠΡΟΪΟΝ ΓΑ ΒΈΙΙΙΚΟνΠΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί αχό υποψηφίους με τα ανωτέρω χροσάντα

α Αδεια μηχανοδηγοινχπριστή μηχίΓνημάτων Εκτέλεσης τεχνικών έργων μτ κινητήρες

εσικτερικής καύσης ομάδας Β τάςης Δ ή Γ ή Β ή Α του Π.Δ 31/1990 ή άδεια

χειριστή μηχανημάτων έργου Μ Ε ομάδας Α ή Β 1 ειδικότητας ίου Π.Δ

13/20)2 γ«ι τα Μ Ε 1.3 της κατάταξης του άρθρον 2 της υπ ιιριθμ οικ 1032 1 66 Φ Γ

9.6.4 Η>·5.3.2013 ΦΕΚ 519/6.3 2013/τ.Β υχονργικής απόφασης πως

τροποποιήθηκε και ισχύει

Ρ Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική Υπουργική Απόοοση

3486/1979

γ Λχολυτήιηος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής ενπαίδενσης απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υχοψηφίους χου έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο

δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν Λ 580 1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος

ισότιμος τίτλος της αλλοοαχής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 3 ετών

μετά την αχόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης εχαγγέλματιις

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΕ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους μτ τιι ανωτέρω χροοόντα

α Αδεια μ ηχανοόηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργον με κινητήρες

εσωτερικής καύσης ομάδας Β τάξης Λ ή Γ ή Β ή Α του Π Λ 31/1990 ή άδεια

χειριστή μηχανημάτων έργου Μ Ε ομάδας Λ ή Β I ειδικότητας του ΠΛ
1 13/2012 για τα Μ Ε 1 3 της κατάταξης του άρθρον 2 της υπ αριθμ οικ 1032Ί66/Φ.Γ

9.6,4 Ην5 3.2013 Φ Ε Κ 519/6 3.2013ΥΒ υπουργικής απόφασης όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει ι

Ρ Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική Υχουργική Αχόφοση

3486/1979

γ Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υχοχρεωτικής εκχαίδεικτης αχολυτι'ιριο τριταξίου

γυμνασίου ή ία υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο

δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμος αχολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Ιχολίις τον

Ν Λ ί80 1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επιτγγελμιιτικης

Εκχαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου I του Ν 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος

ισότιμος τίτλος τικ αλλοδαχής και αντίστοιχη εμχεψία τουλάχιστον έξι 6 μηνών μετά

την απόκτηση της χαραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος

Υποψήφιοι χου κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π δ 1)3/2012

εφόσον στη νέα αυτή άδεια δτν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχροναλογία

κτήσης αυτής οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας

από την οποία να χ(?ο*,·ύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία
ί Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο

κριτήρια της εμπειρίας

ί Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μελος της Ευρωχαϊκής Ενωσης

ί ή αχό τη Νορβηγία ή αχό την Ιολονόία ή αχό το Λιχτενστάιν εξακολουθεί να ισχύει στο

ελληνικό έδαφος ως έχει εφόσον τηρούνται οι όροι και οι χροϋχοθέσεις χορήγησικ της

ανηστοτχτκ κατηγορίας άδειας οδήγησης του π δ 51/2012 όχως ισχύει χαρ 6 άρθρο

τρίτο Ν 4.383/2016 ΦΕΚ 7Ζ/20~4-2Ο167τ.Α Στην κζμίχτακη που υποψήψιοι είναι

κάτοχοι επαγγελματικής άδειος οαήγηβης αλί^δαπής εκτός κρατών μελχβν της

Ευρωπαϊκής Ενωσης για να γίνουν δεκτοί πρέχκι να προσκομίσουν υνττατοιχία

της άσ««ς οδήγησης αλλοδαπής μχ τκ εχαγγελματικες όόβιτς οΑήγησης ημεδαπής

ΚΥΡΙΑ ΙΙΓ9Ε0ΝΤΑ
Πτυχίο ή δίχλίυμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιμ/ίν και

Εχιχρκτμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου και Αοπλου Ικυρυοε>ιατος ή Γυψαδόρος

Σοθατζής ή Κτιριακών Έργων ή Ίεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών Κτίσηκ

χλινθοδομων γύψου επιχρίσματος μονώσεων σκυροδέματος ή αντίστοιχο πτυχίο

ή δίπλωμα ή αχολυτήριος τίτλος πον παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή

Εχαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Εχαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού £Λαγγελματικού Λυκείου ή

Επαγγελματικής Σχολής η Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτερο()άθμιας

εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας τον ΟΑΕΔ ίου Ν 1346/1983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος

ισότιμος τίτλος σχολικής μονά0ι*ς της ημεδαπής ή αλλοδαπής αχτίστοιχης ειδικότητας

ΠΓΡΚΛΤΛΛ ΕίΜΚΟνΡΙΑΧ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατιοτερης τεχνικής

σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής τικ αλλοδαπής

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί αχό υποψήφιο/ά με τα ανωτέρω προσόντα

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης I απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψιιφίαυς που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 ηπηλιπήριο

δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατι«ερης Τεχνικής Σχολής ίου

Ν Λ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου I του Ν 2817/2000 τΐ)ς ημεδαπής ή άλλος

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη βμπτιρία τουλάχιστον τριών 3 ετών

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠ1ΚΟΥΡ1ΑΣ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο-'α με τα ανυιτέρω προσόντα

Αχολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υχίτνροιίτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υχυψικρίυυς που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο

δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμος αχολυτήρτος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Λ 580/1970 η απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελμαιυο)ς

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

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ή Ο κατηγορίας Π.Δ 51/2012 ό

ισχύει

β Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικοί Αυτοκτνήτχον

Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υπηψηφτεβν Οδηγιίιν Λυτοκινήιων ή Εκπαιδευτή Υ.τοψΐ(θίων

Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπονδών ΤΕΕ

ειήικόιιιτα Μηχανών και Ιοστημάτων Αοτοκτνήτόν ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίοι

Πολυκλαδικού Λυκΐίου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος

Επαγγελματικού ΛυκΓ.ίοιι πδικότιττας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανυχής

Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτ|Κ>λογικών

ι Συστημάτων Αυτοκινήτου τΐϊυ Τθ)ΐέα Οχημάτιυν ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας

ίτου ΟΑΕΔ τον ν Ι346 Ί983 ειδικότιιτας Μηχανοτι^χνΐτη Αυτοκινήτου ή συναφούς

ϊ ειδικότητας δηλαδή Πτυχίο ή διπλιομα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών
ί Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού

Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού
ί Συστήματος Αυτοκινήτου η Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών

ί Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανιον και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

Ηλεκτρολογ\>υ Λιποκινήτων Οχημάτων ή Τεχνακου Μηχανστρονικης ή αντίστοιχο

πτυχίο ή δίπλωμα η αχολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικοί

Εχογγελματυχού Εκπαιδευτηρίου Λ ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή η Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής

ί Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ

του ν 134671983 η ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της

ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

γ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ

4 Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ

ΊΙΓΡΣΟ>ΤΛ Λ ΕίϋΚΟΥΓΙΑΙί
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

α Ισχύουσα ιχαγγελματική άδεια οδήγικτης Γ ή κατηγορίας II Λ 51/2012 όχακ

ί ισχύει

β Οχοιοσδήχοτε αχολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσικ

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

γ Πιστοποιητικό ΕΛαγγχλματίκής Ικανότητας ΠΕΙ

Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν αχό υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

α Ισχύουσα εχτιγγελματική άδεια οδήγησης Γ ή 0 κατηγορίας Π Δ 51/2012 όπως

ισχύα

Ρ Αχολυτήρτος τίτλος υποχρεωτικής εκχαίδευσης αχυλυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή

για υχοψηφίους χου έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού

σχολείου ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατυηερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Λ

580 1 970 ή αχολυτήριος τίτλος Εργαστηράον Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτνσης του άρθρου I του Ν 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμχχψία τουλάχιστον τριών 3 ιτων μετά την αχόκτηση

της επαγγελματικής άδαας οδήγησης αυτοκινήτου

γ Πιστοποιητικό Επανγελμοτικής ΙκανότίΓτας ΠΕΙ

δ Κάρτα Ψηφαικού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

α Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ή 0 κατηγορίας Π.Δ 51/2012 όχως

ισχύει

Ρ Απολυτήριος τίτλος υποχρεοτηκής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή

για υχοψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 αχολυτήριυ δημοτικού

σχολείου ή κτοδνναμος αχολυτήριος τίτλος κατιύτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Λ

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαοτηράον Ειδικής Εχαγγελμαηκής Ειεχαίοευσης και

Κατάρτισης του άρθρον I του Ν 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισόημος τίτλος της

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών μετά την αχόκτηση

της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

γ Πιστοποιητικό Εχαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ

Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ

ΡΗΜΕΒ3ΒΒΒ Γ ίην άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή Ο κατηγορίας απαιτείται

υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Εχαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ

ΣΛΜϊΙιΗΠίΜΛΤΙΚΕΪ ΛΙΕΥΚΓΙΜΣΕΚ
6^ΜΜ Μ ΒΒ απαιτονινχ κατά τα ανωτευω άδεια οδάττισης αυτοκινήτουί

Προκειμένου για την απόδειξη κτττοχής του Πιστοποιητικού Εχαγγελματικής

Ικανότητας ΠΕΙ απαιτείται

ιίτι η κατοχή Λιλτίου Επιμόρφωσης Οδηγού το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο

εκδίδεται αχό την Υχηρεττία Μεταφετίών και Επικοινωνιών τινς Περιφέρειας στην

περιοχή της οχοίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφΓ)»ομένου

τίττ η καταχώρηση ε του έντυπου της άδειας οδτιγησιις του κοινοτικού αριθμού 95

διπ/-ιι στ μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο

υποψήφιος και απαιτούνται αχό την ανακοίνοκτη

ΒίΟΒΜΕΒϊ Σε περίπτωση αντυχατάστασης άδειας για την ενστομάτοΜίη μίας ή

περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την

ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ και εφόσον προκύπτουν

λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσης της γίνεται δεκτή και η ΟΓ.ΒΑΙίΙΕΙΙ
της αρμόδιας υχηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποίο να

αναφέρονται

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ιονός της

έναρξη λήξη

• Η κατηγορία ή ι»χοκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγίϊθεί και απαιτείται από

την ανακοίνοκτη καθώς και η ισχύς του έναρξη λήξη και να

επιβεβαιώνεται όπ η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσης της λόγω

ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την

ΐποιταύρπνη ό την ανακοίνωση άδεια οδήγησης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της

οικείας I Ιεριψερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για

τις εξετάσεις τον ανωτέρω πιστοποιητικού ΠΕΙ ο υχοψήιριος προκειμένου να γίνει

δεκτός για τη θέση τον ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης πρέπχι να

προσκόμιση απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής στο οποίο να

αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανι»τέρω πιστοποιητικού εξ αφορμής της μη

συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής

Για τις άδεκς οδήγησης αντοκινήτ«ν όταν εν χ(>οκνχτιη η ημερομηνία της αρχικής ί

κτήσης της κατά την ανχτκοίννίση απαιτούμεν-ιις άδειας αλλά μόνο η ημερομηνία λήξινς

της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεαιρηοης πρέπει οι υποψήφιοι να σι^ποβαλουν και

σχετατη βεβαίωση της οικείας υπηινεσίας Μεταφορών και Επικοινοινιών

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή λόγω
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καηκπμονή ή φΟυμάς των up^timv τι,ν αμκεί

η ΚκτνΙ>μιση της ßcßatann της ι»χηρ«.ας α\ηής στην oxma va avaçépcrui

ο μ ιν αδυναμίας κοβως mu

η ipooK»(twn Υ»Π)β«νης Ληλοσης mi to to άρβρο 8 iou v 1599/1 986 too

υιτο,τ>η»4ου στην owoki να 6ηλώνο την ακρφή ημερομηνία αρχικι κτήσης

της κατηγορίας αγγελματικιν άοειας οδήγησης ου ζητείται αχό την

προκήρι»ςη

ΙστΟουσα ααβια οδήγησης χ έχει ewftoOti αιό κράτος-μέλος της ΓυρωπαΚης Τνωβης

ή euro τη Νορβηγία ή σ*ο την Ιολανδίϋ ή από το Λιχτενστάτν εξακο^υθεί να ισχύει στο

ελληνικό έδαφος υχ έχει εφόσον τηρούνται οι οροι και οι ροΟ«ιθέσΐϊΐς χορήγησης της

αντίστοιχης κ-ατηγορίας άδειας οδήγησης τον Μ/3012 όκως σχί)€ αρ 6 άρθρο

τρίτο Ν 4Λ81/20Ι6 ΦΕΚ 7270-4-2016 Α Στη π*ρί*τ*κη που οψηψ,ο άναι

κάτοχοι ι τι«γγι ί μιιτική άδηας οδήγησης αλλβδαιτής εκτός κμαηάν-μιλβιν της
Κυοωκαΐκής Κν»σης για να γιναυν δβκτο xpéxn vu ιτρΜκομίσονν ανηατοιχία της

6δ«ιας οδήγησης λλοδα*ής ρ ης αγγελματικές άάβιες οδήγησης ημεδαπής

ΚΥΡΙΑ ΙΙΡΟΣΟΝ'ΓΑ
α Αδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάττον εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες

εσωτερικής καύσης ομάδας θ τά^ης Γ ή Β ή Α του Π Λ 31/1990 ή άδεια χετριστί

μηχανημάκον ίργιηι M F ιμάδας Λ ή Β 1 αλκΑτητας του Π Λ 1 13/2012 για

MR Î.7 της κατάταξης του άρθρου 2 της οπ α|π(»μ οικ 1032 Ί66'Φ Γ 96 4

Η)'5 3 2013 Φ.Γ.Κ 519/6 3.2013/t.B υκουρ'ΐκής αχόφασης ο»ι»ς τροκοκοιήθηκε

κ»ι ισχύει

pi Win οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ααχγγιλμαηκή Υχυυργική Λκύφαση

3486.1979

γ Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΚΚ ή Κτωγγτλμ*ιτ.κυν Λυκείου η Τεχνικού

Γ καγγελματικού F>iraioevTT|piov A η Β κύκλου οχοιιοων ή Evuifoo ΠολβκλίΐΛκοό

Λυκείου ή Τεχχτκού Εκαγγελματικού Λυκείου η Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών

Βχογγελματικών Ιχολων λ im ι*.).ι,.·μ»κ Γ-κχαίδεοσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΛ

του Ν 1344/1983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος ιοόπμος τίτλος σχολικών μονάδων της

η^μεδαχής η αλλοοπχής αντίστοιχης ηθικότητας αχαίος οδηγεί στην απαιτούμενη
àènu οσκήοηνς Γ.παγγέλματος

Γίνεται εχκιης δεκτός οχοιοσδήχοτε τίτλος IF.K ή μεταδευτεροραθμιο εκχαΙοευσης η

6ευτε|Η>ρα0μ εκχαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικιάν

μονάδιιΐν της ημιΛαχης η αλλοδαπής ιιχό την χροΟχοθεση ότι ο υχοψήψιος ΙΜοβάλλα

βεβαίωση της ιιρμόάας j\a την έκδοση της αοειας υχηρεσίας οτι η ανωτέρω άδεια

άσκησης ι:χαγγέλματας χορηγήθηκε ßuatt του συγκεκίίΐμένοί τίτλου Bin αιιτοτελί'ΐς
είτε με συνυχολογισμό και ε|ΐχεΐ|)ίας

HPOLONTA Α ΕΙΙΙΚΟΥΡΙΛΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί αχό υχοψηφίοο με τα iVMOfW χροσόντα

α Αδεια μΐ|χανοώ)γοικχειρ·ατή μηχανημάτων Εχτε/χσης τεχνικών έργων με κινητήρες

εσωτερικής καύσης ομάδας τάξης Γ ή Β ή Α του ILA 31/1990 ή άδεια χειριστή

μηχανημάτων έργου MR ομάδας Λ ή Β Ι ειδικότητας του Π Λ 1 13/3012 για τα

Μ Ε 3 7 της κατάταξης του άρθρου 2 της υχ αριθμ ουχ.1031Ί66.·Φ ϊ 96.4

HV5 3 2013 Φ Ε Κ 519/6.3 201 Vi Β 1 υχουργικής απόφασης όττως τροχτητοιήθηκε

και ισχύει

ρ Αδεια οδήγίΓοης αντοκινήτου ερασιτεχνική ή ε*ατγελΜ*"»*ή Υχυυργική Αχοφαση

3486/1979

γ Ο οιιώνυμος ή αντΗττοεχος σχολυτήοιος τττλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής

χολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαχής ο mroioç

οδηγΕί την παιτούμενη άδεια Ασκησης επαγγέλμοτον
Γίνεται επίσης δΧΚΤΟς οχοιοσδηποτε τττλος οηχττνωρκηιίνιις κατώτερης ΐχχνικής σχολής

της ημεδαχής ή αλλοδαπής οπό την Μϋπόθεση οτι ο υποψήφιος υχσβάλλει βεβαίωση

της ιιρμόίΜΟι τκι την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι η ανωτέρω aöeia άσκησης

εχαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του ονγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με

συνυπολογισμό και εμππιμίας

ΙΙΠΚΛλΗΛ Β ίΙΙΙΚΛ/ΐΠΛΣ
Ε>οσον η θέση δεν καλυφθεί από υκοψηφιονς με το ανωτέρω χροσόντα

Λδ«α μηχαν«δηγ«ό-χΕΐρ·οτή μηχαντμιάτων εκτέλεσης τεχτνααν έιτγων με κινητήρες

Εσωτερικής καύσης ομώδας θ τάςης Γ ή Β ή Λ του 11 Δ 31/1990 ή άδεια χειριστή

μηχανημάτων έργου Μ Η ομάδας Α ή Β 3 αδτκότητυς του ΓΙ Λ 1 13/2012 tiu tu
Μ.Ε 3 7 της καιάταςης του άρθρου 2 της υχ αριθμ οικ I Ο 1 Ί I 96.4

HV5.J 2013 Φ Ε Κ 519/6 3 2013/τ Β ί υχοιιργικιίς απόφασης οπως τροποποιήθηκε

και ισχύει

Ρ Λότΐβ οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική Υχυυργική Αχοφαση
Λ486/Ι979

γ Αχολοτήριος τίτλος τουλάχιστον υχοχρεωτινης εκχαΐόευσης αχολυτήρκ τριταξίου

γυμνασίου ή για υχοφηφίους χου έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 αχολυτήρτο

δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμος αχολυτηριος τττλος καταττερης Ί εγνυχής Ιχολής του

ΝΔ 580-1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων ΕύδΛκής Εχαγγελμοτονής

Εκχαΐδτυσης και Κατάρτισης του όρθρου I του Ν 281 7 2000 ιης ημτ^οχής ή άλλος

ΐον3η)ΐος τίτλος της αλλοδαπής κατ αντίστοιχη κμπεηκίσ τανλάχτστον rpuirv 3 ει
μετά την απόκτηση της χαραχάνω άδειας άσκησης εχττγγέλματος

nPOLONTA I ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

Εφόσον ι θέση δεν καλυφθεί από υχοφηφίους με τα ανωτέρω χροσόντα
α Αδεια μηχιιν<>δηγινό-χεΐ(>ιατή μηχανημάτων εκτέλεσης τιχνιΚών ί()γων με κινητήρας

εσωτερικής καύσης ομάδας t ιάζης Γ ή Β ή Α του Π Δ 31/1990 η άδεια χειριστή

μιτχανημάτων έργου Μ Ε ομάδας Λ1 ή Β 3 ειδικότητας του Π Λ 1 13/2012 για τα

Μ.Ε 3.7 της κατάταξης του άρθ|>ου 2 της υχ αριθμ οικ 1032/166/Φ.Γ 964
Hy3.3.20l3 Φ Ε Κ 519/6 3.201 3/τ Β υχουργυτής αχόφασης ό»ος τροχοχοιήθηκε

Ktn ισχύει

Hl Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ,ρασ τεχνική ή επο.γγ'λμοτυτή Υχουργική Αχοφαση
3486Ί979

γ Αχολυτήριος τίτλος τουλάχιστον οχοχρεωτικής εκχαίδεικτικ απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή γιυ υχοφηφίους χου έχουν αχοφοκήσυ μέχρι και το 1980 αχολυτήριο

δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμος αχολυιήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν Λ 580 1970 ή αχολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Εκαγγελματικης

Εκπαίδευσης και Κατάρησικ του άρθρου 1 του Ν 2017/2000 της ημεδαχής ή άϊλος
ισότιμος τίτλος τικ αλλοδαπής αι αντίστοιχη κμπεψία τοολάχιατ έςι 4 μηνών

μετά την αχύκτΐ)θΐι t η χαραχάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος

ΜΗΙΙΣΗΜΑΝΙΗ
Υχοψηφιοι χου κατι;ΐχαν άδεια την οχοία Υτοχατέστησαν Ιάσει του χδ 113/2012

εφόσον στη νέα αυτή άδεια Act αννγραφχται η αρχική aaxui και η ημεροχρονολογία

κτήσης αυτής οφείλουν να χμοχτκομίσουν σχετική βεβαίυκτη της αρμόδιας υχηρεσίας
αχό την οχοία να Χ|Χΐκύχτουν τα ανωτέρω στοιχεία
Η εν λδγ Ιεβαι.αση αχαιττίτοι προκχηχχνον να προσμετρηθκί το βαθμολογούμενο

κριτήριο της court ιρίας

LV\UL\HI-llMATIKti ΑΙΕΥΚΓΙΜΣΒΙΣ
Tiu τα θερμικά μηχαν-ήματα γτνονται δεκτές και οι άδειες μιιχανοδηγων χειρκπών

μηχοΛημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων χου χορηγήθηκαν βάσει του X.Ô 2Ζ'Ί976

ΦΕΚ 6/12.01 1976/τ.Α

Ιογύουσα άδεια οδι'γγησης που εχα εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ή χό τη Νορβηγία ή αχό την Ισλανδία ή αχό το Λιχτκνοτάιν εξακολουθεί vu ισχιΐβΐ στο

ελληνικό έδαφος ως έχει εφόσον τηρούνται οι όροι και οι χρουχοθεσεις χορήγησης της

αντίστοιχης κατηγορία άδειας οδήγησης του χ.δ 51 20 12 όχτος ισχύει χαρ 6 άρθρο

τρίτο Ν 4.183/2016 ΦΕΚ 72/20-4-20 Κν'τ Λ Στην περίπτωση χου υποψήφιοι dvui

κάτοχοι επαγγελματικής Αδειας οδήγησης αλλοδαχής εκτός κρατοη·-μελών της

Ευραιπαΐκης Ένωσης για να γίνουν δεκτοί xpcxci να χροσκομίσουν αντιστοιχία

της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με ης εχσγγκλματικες άδειες οδήγησης ημεδαπής

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α Αδεια μηχον-οδηγού-χεψιοτή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχιικών έργων με κινητήρες

εσωτερικής καύσης ομάδας Ζ τάξης Β ή Α του Π.Λ 31/1990 ή άδεια χειριστή

μηχανημάτων έργου Μ Ε ομάδας Α 3*1 ειδυίοτητας του Π.Λ 1 13/2012 γκι τα Μ Ε

3 5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υχ αριθμ οικ.Ι032/16«ν'Φ.Γ 96.4 Ηΐ''5.3,2013

Φ.Ε.Κ 519/6.3 2013'τ Β υχουργικής αχοφασης όχως τροχοχοιήθηκε και ισχύει

β Αδεια οδι'τγησης αυτοκινήτου εικιαιτεχνική ή εχαγγελμυτική Υχουργική Αχοφαση

3446/1979

γ Ο ομώνυμος ή α\τίστοιχος τίτλος ΕΚ ή Εχαγγελματικσύ Λυκείου ή Τεχνικού

Εχαγγελματικοό Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σχοιΑόν ή Ενακίοο Πολυκλαδικού

Λυκείου ή Τεχνικού Εχαγγτ^,μοτικου Λυκείου η Εχαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών

Εχαγγελματικών Ιχολών δει^εροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΛ

ίου Ν 1346.1983 ή Ν 3475/7006 ή άλλος ιοχΐτιμος tît>j σχολιιαόν μαινάδων τικ

ημεδαπής ή αλλ^ιδαχής αντίστοιχης ειδικότητας α οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη
άδεια ασκήσεως τπογγέλμοτος
Γίνιται εχίσης δβκτίις οχοιοσδηποτε τίτλος ΙΓ.Κ ή μιπιιδιηιτεροραθμιας εκχαίδευοης ή

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών

μονάδων τίγς ημεδαπής ή αλλοδαπής WD την χροϋχΐ3θεση ότι 0 ιητοφινφιος υποβάλλει

βεβαίωση της αρμιιδυις για την έκδοση της άδειας υχηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια

άσκησης εχαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς

είτι με συνυχολογισμό και εμχειμίας

ΒΡΒΒΗΡ Λ PIIIKPVriAti
i.bx»oovi θέση δεν καλυφθεί αχό υχυφηφϊους με τα ανωτέρω χροσόντα

Αδεια μηχυ^οδηγου χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες

εσωτερικής καύσης ομάδας £ τάξης Β ή Λ του Η.Δ 31/1990 ή άδεια χειριστή

μίΓχανημώτων έργου Μ Ε ομάδας Α 3 ειδικότητας του II Λ 1 13/2012 για tu Μ Ε

3 5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υχ αριθμ οικ.Ι032/1667Φ.Γ 9,6.4 Hi/5.3,2013

Φ.Ε.Κ 519/6.3 2013/τ.Β υπουργικής αχόφαοης όχως τροχοχοιήθηκε και ισχύει

β Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου φασιτεχνική ή επαγγελματική Υχουργική Αχοφαση
3486/1979

γ Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος αχολυτήριος τίτλος αναγντυρισμένης κατώτερης τεχνικής

σχολής της ημεδαπή ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής ο*»ΰκ
j

•δηγεί στην απαιτουμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος

Γίνεται εχίσης δεκτός οχυιοσύήχοτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερικ τεχνοτής σχολής

της η^ιεδαπής ή αλλοδαπής υπό t ην χριιυχόΟτση ότι ο ιααιφήφιος υποβάλλει βεβαίωση

ιης αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια όσκησικ

εχαγτέλμαπιχ χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με

οννυχολυγκηιό κα μιχειρίυς

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση οε καλυφθεί αχό υχοψηφίους με τα ανωτέρω χροσόντα I

α Αδεια μηχιι\·οδηγυι χει<Λστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικώΐ έργων με κινητήρες

εσωτερικής Μΐύσης ομάδας τάξης Β ή Α του ΠΑ 31/1990 ή άδεια χειριστή

μηχανημάτυιν έργου Μ.Ε ομάδας Α 3 ειδικότητα του IIA 1 13/2012 για ta M E
j

3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υχ αριθμ οικ Ι032Ί66/Φ I 9.6.4 Η)3.3.20|3
Φ.Ε.Κ 519/6.3.2013/τ.Β υχουργικής απόφασης όχως τροχοχοιήθηκε και ισχύει

β Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή εχαγγελματνκή Υχουργική Αχοφαση
3486/1979

γ Λχολυτήριος τίτλος τοαλαχκττον υχοχρεωηκής εκπαίΛευστν αχολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υχοφηφίους χου έχουν αχοφοίτησει μέχρι και το 1980 αχολυτήριο j

δημοτικού σχολείου ή ισοόιιναμο αχολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

ΝΔ 58Ο.'Ί970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Εχαγγελματικής i

Εκιαιιοευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 2817'ΤΟΟΟ της ημεδαπής ή άλλος

ισότιμος τίτλος της αλλοδαχής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 3 ετών

μετά την απόκτηση ti χαραχάνω άδειας άσκησης εχαγγελματος

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί αχό υχοφηφίους με τα ανωτέρω xpoaôvru
α Αδεια μηχρΛΌδηγοΰ-χείριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες

εντερικής καύσης ομάδας Ζ τάξης Β ή Α του ΓΙ Δ 31/1990 ή άδεια χειριστή

μηχανημάτων έργου Μ.Ε ομάδας Λ 3 ειδικότητας του Π Δ 1 13/2012 για τα Μ.Ε

3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υχ αριθμ οικ 1032/166/Φ.Γ 9.6 4 Η)/5 3 2013

Φ.Ε.Κ 519/6.3 201 3·'τ Β υχουργικής αχόφαοης όχως τροχύχουίθηκε και ισχύει

β Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ι^Μπιτεχνική ή εχαγγιλματική Υχουργική Απόφαση
3486/1979

γ Αχολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υχοχρεωτικής εκχαίδει>σΐ(ς απολυτΊ'|ριυ τριττιξίου

γυμνασίου ή γιο υχοψηφίους χου έχουν αχοφοίτησει μέχρι και το 1980 απολυτήριο

δημοτικού σχολείου ή αδύναμος αχολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχντκής ϊ-χολής του

Ν Δ 580Ί970 η αχολυτήριος τίτλος t η αστήρwoν Ειδικής Επαγγελματικής

Εκχαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου I του Ν 2817/2000 της ημεδαχής ή άλλος

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη κμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών

μετά την απόκτηση της χαραχάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος

ηΕΜΪΗΜΑΛΣΗ
Υχοψήφιοι χου κατείχαν άδεια την οχοία αντικατέστησαν βάσει του χ δ 113/2012

εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ήμεροχρονολογία

κτήσης αυτής οφείλουν να χροσκομίοουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υχηρεσίας
αχό την οποία να χροκΰπτουν τα ανωτέρω στοιχεία

Η κν λογ βεβαίωση αχαιτχίται χροκχιμένου να χροσμετρηθεί το ροΟμολογονμχτΟ

της

ÜVMHAHfltMATIKtL ÙÊKUMtttUUU
Tiu το θερρικά μ^χβνήριατα γΚ-trvrai ti m m i-x.it μΐ)χονοάΐ}γΐίΛ χειριστών

μηχανημάτων εκτέλεσης ττ/νικάτν έργων χου τομηγήθηκσν ρασει του ιτ.£ 2?.;IV76

ΕΚ 6/12.01 1976.T.A

Ισχύουσα άόεια οδήγησης nou εχο εκδοθεί μπό κράπνμέλο της Ενρωιαηκής Ενωσης

ή uxô τη Νθ|>βηγια ή ακό την ΙσλανΑία ή uucô το Λιχτενστύιν εςακολοτισεί vu κτχίιει στο

ελληνικό βόαφος ως έχει ofooov τηρούνται οι όροι και οι χροοχσθέσεις χορήγησης της

αντίστοιχης κατηγορίας αδεμις οσήγησης του κ.δ 51/2012 όχνις ισχύει χαρ 6 άρθρο

τρίτο Ν 418.1/2016 ΦΕΚ 72/20^-2016/τ ΛΊ Στην κερίχτυκηι χου υχανήφιαι είναι

κάτοχοι αταγγελρατικής άοειας Μήγησης αλλαοαχης έκτος κρατήν-μελων της

Ι^υμωχαίκης Ένωαης για να γίνουν αεκτοί χρέχη να κροβκβμίαουν uvTiorotxiu

της άΑηας βοηγησης αλλβοαχης μκ τις εχαγγελματικές αΑειΧς οοηγησης ημεοαχής

Οι υχοψήφτίιι ανωιέίΚιι ειδικοτήτων xim:xi:i vu rival ηλικίας uxo Ι8εως65ετων
BAWMOAOrnin KfΙΤΗΡ11ΊΝ

Η σειρά κατάταςης μεταςύ των υχοψηψιων καθορίζεται με ράση τα ακόλουθα κριτήρια

Ια ΧΡΟΝΟΣ LYNEXOMENltt ΑΝΕΡΓΙΑΣ 200 μυνάλες για 4 μήνες ανεργίας kui 60 μυνάόες ανι'ι μήνα
ανεργίας άνω των 4 μηνών με ανώτατο όριο τους 18 μήνες
μ««ι I I 4 ί t 10 IIβοοιβοχοηοίΜΜβιαοΜΟΜη ιμο

10 ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΣνΝΓ.ΧΟΜΠΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΤ ΤΕΛΕΥΤΛΙΟΥΣΙ8 ΜΗΝΕΣ 40 μονΛδες ανά
μήνιι ανεργίας με ανώτατο iSpio τους 9 μήνες

1 1 I I
™οιν W Μ 110 0 0 MO 0 MJMMO

2 IlOAY ΓΕΚ.ΝΟΣ 1ΌΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΙΙΟΛΥ1 ΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 300 μονάδεςΙ
τππΜΚΛ nm*l*M man immMMOiMnimM im m ι mo

ν RMMMII ipBMW Hun

MWIWOIIWMI h— xwai mw>n ι»ιιιιο"υ
MfnumaMtot πτΜβ ι ™ uvm m im η v«u
—MM km ΑΑΜΟναται mnat ι no ν kau mnuwrxutun mioi I τ mux 1 1 1 ι

it ttnxroi ma vkvtmm

Ρ^ΜΚΜιΜ«η«ΚΜΝΗιΜ

90 M

Σημείωση Οι εξαιρέσεις της nap 2 του άρθρου 6 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις

του άρθρου 37 του ν 4765/2021 σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου
39 του ως άνω νόμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ

ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από
την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τ<*υς θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη

επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση
Δήμος Θέρμης Δημοκρατίας 1 Τ.Κ 57001 Θέρμη Δημαρχιακό Κτ(ριο
απευθύνοντας την προς την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρωπίνου

Δυναμικού υπόψιν κ Καραμούτσιου Βασιλική τηλέφωνο επικοινωνίας
2313300700,747,721
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας

Δεδομένων EE 2016/679 γνωστό ως GDPR που ετέθη σε εφαρμογή
τον Μάιο 2018 καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της EE Για το λόγο αυτό η
συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή

αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα συνεπάγεται

τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν καθώς και για την
ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο φυσικό ή ψηφιακό για συγκεκριμένο σκοπό

και για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες
διαδικασίες πρόσληψης Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά
στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται
η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Οι υποψήφιοι

διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή
και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής

συμπλήρωσης της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου
Κάθε υποψήφιος δύναται να δηλώσει στην αίτηση του πέρα του ενός κωδικού
θέσης εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα
10 ημερών υπολογιζόμενων ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη

ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστημα του Δήμου Θέρμης καθώς και στο δικτυακό

τόπο του Δήμου Θέρμης vvww.thenni.gov.gr εφόσον η ανάρτηση είναι

τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες Η ανωτέρω προθεσμία

λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια αργία ή μη εργάσιμη τότε η λήξη

της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
Έναρξη υποβολής αιτήσεων από την Πέμπτη 09-06-2022 έως και Δευτέρα 20
06-2022 επόμενη εργάσιμη
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Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α Στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θέρμης

www.thermi gov.gr β στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτες
Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ γ στα κατά

τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ αλλά και στην ηλεκτρονική
τους διεύθυνση www.kep.gov.gr απ όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων
Ορ Χρόνου ΣΟΧ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων τους κατατάσσει

σε πίνακες κατά κατηγορία κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά

βαθμολογίας βάσει των κριτηρίων του νόμου όπως αναλυτικά αναφέρονται
στο Παράρτημα της Ανακοίνωσης Η κατάταξη των υποψηφίων βάσει

της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου πραγματοποιείται ως εξής
1 Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα

της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά Α Β επικουρίας

κοκ
2 Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα κύρια ή
επικουρικά γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία
που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης χρόνος
ρνεργίας πολυτεκνική ιδιότητα τριτεκνική ιδιότητα μονογονεϊκή ιδιότητα
αριθμός ανήλικων τέκνων βαθμός τίτλου σπουδών δεύτερος τίτλος σπουδών

εμπειρία αναπηρία υποψηφίου αναπηρία συγγενικού ατόμου
3 Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγεί¬

ται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο
κριτήριο χρόνος ανεργίας και αν αυτές συμπίπτουν αυτός που έχει τις περισσότερες

μονάδες στο δεύτερο κριτήριο πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης

οικογένειας και ούτω καθεξής Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν

προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννη
σής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια η μεταξύ τους σειρά

καθορίζεται με δημόσια κλήρωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης
των υποψηφίων Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή
κατ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων

εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα ενώ απολύονται οι υποψήφιοι
που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης Οι απολυόμενοι
λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως
την ημέρα της απόλυσης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον
πίνακα της οικείας ειδικότητας κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης

των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων
υποψηφίων απασχολούνται για το υπολειπόμενο κατά περίπτωση χρονικό
διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου
Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη προκειμένου να ελεγχθεί εκ νέου
το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης
των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το
άρθρο 8 του ν 1599/1 986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία

υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία
πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί δηλώνεται το

χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων

αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου

2 του Ν 4765/2021 Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης

δήλωσης η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται Εάν η δήλωση είναι

ψευδής ή ανακριβής η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η
πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι επιλεγέντες

ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους

και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και το Παράρτημα

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με
σήμανση έκδοσης 10-06-2021 το οποίο περιλαμβάνει ί Τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία
επιλογής και ii οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά

με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων

σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου

του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής
που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή
Κεντρική σελίδα Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών φορέων Ορ
Χρόνου ΣΟΧ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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