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επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενοταιν εξακολουθεί να ισχύει στο
έδαφος ως έχει εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης
κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ 51/201 2 όπως ισχύει παρ 6 άρθρο τρίτο Ν
4383/2016 ΦΕΚ 72/20.4.201 6/τΑ Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι
άδειας οδήγησης αλλοδαπής εκτός κρστών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με
τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής
ελληνικό
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υττ αριθμ ΣΟΧ 1/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ C κατηγορίας
γ Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α ή β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 346/1 983 ή Ν 3475/2006
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού χειριστή
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019
ΦΕΚ 1 37/Α1 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού EE
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία της Οδηγίας EE 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
201 6 και άλλες διατάξεις
9 Την urï αριθμ 55/20-03-2020 ΑΔΑ.Ψ8ΙΥΩΛΜ-Χ51 απόφαση της Οικονομικής Εππροπής του Δήμου
Μαραθώνος με θέμα Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μηνών
για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2020
10 Το υπ αριθμ πρωτ 25673/6718/9-4-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα
Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαραθώνα
ανταποδοτικού χαρακτήρα προς το Υπουργείο Εσωτερικών
11 Την urf αριθμ 29063/13-05-2020 ΑΔΑΛ5Ν846ΜΤΛ6-ΚΡ0 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με
θέμα Έγκριση σύναψης χιλίων τριακοσίων πενήντα οκτώ 1358 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α βαθμού
12 Το υπ1 αριθμ πρωτ 29686/15-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
13 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος ΦΕΚ 3147 Β 27-1 1-2012 και την υττ
αριθμ πρωτ 21 483/03-1 2-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του εν λόγω δήμου
περί ύπαρξης κενών θέσεων
14 Τις υπ αριθμ πρωτ 22528/22-12-2020 και 22529/22-12-2020 βεβαιώσεις του Γενικού Γραμματέα του
Δήμου Μαραθώνος σχετικά με τα οχήματα και μηχανήματα έργου των θέσεων της παρούσας ανακοίνωσης
1 5 Την αριθμ πρωτ 325/1 1 1 2021 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος περί έγκρισης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
16 Την urV αριθμ πρωτ 1/2020 ΟΧΙ 14-01-2021 βεβαίωση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Μαραθώνα περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη
προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης
17 Την υπ1 αριθμ πρωτ 891/20-1-2021 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος περί
ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα
α Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Γ τάξης
Δ του αδ 31/1 990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Μ.Ε ομάδας Β ειδικότητας 2 του
ΠΑ 1 1 3/201 2 για τα Μ.Ε 2.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ οικ 032/1 66/Φ.Γ
9.6.4 Η)/5.3.201 3 Φ.Ε.Κ 519/6.3.201 3/τ.Β απόφασης όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ C κατηγορίας
γ Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής ο οποίος οδηγεί
στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
Πνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας

β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ C κατηγορίας
γ Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1 980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολήςτου ΝΑ 580/1 970
ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν 281 7/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον τριών 3 ετών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας
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Απορριμματοφόρου

1

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.1 1 3/201 2 εφόσον
στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο
της εμπειρίας
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών
εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ 22/1 976 ΦΕΚ
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τυχόν πρόσθετα προσόντα

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα άρθρο 5 παρ 2 του Ν 2527/1 997
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων
ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων
και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α'ή Β κύκλου σπουδών TEE ειδικότητας Μηχανών και
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότηταςΤεχνι
κού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου τουΤομέα Οχημάτων ήΤεχνι
κής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου
ή Σχολής Μαθητείαςτου ΟΑΕΔτου ν 1 346/1 983 ειδικότητας Μηχανοτεχνιτη Αυτοκινήτου

δευτεροβάθμιας

δευτεροβάθμιας

ή συναφούς ειδικότητας δηλαδή πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου
ήΤεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων η Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου
ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων
ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων
ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
του ΟΑΕΔ του Ν 1 346/1 983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ή C κατηγορίας ΠΑ 5 1 201 2 όπως ισχύει
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα
α Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β τάξης
Δ'του π.δ 3 1 1 990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Μ.Ε ομάδας Β ειδικότητας 1 του
ΠΑ 1 1 3/201 2 για τα Μ.Ε 1 3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ οικ 032/1 66/Φ.Γ
9.6.4 Η)/5.3201 3 Φ.Ε.Κ 5 1 9/6.3.201 3/τ.Β απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
1

μαθητείας

β Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
γ Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής ο οποίος οδηγεί
στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
Πνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα
α Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ή C κατηγορίας ΠΑ 5 1 201 2 όπως ισχύει
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα
α Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β τάξης
Δ'του π.δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Μ.Ε ομάδας Β ειδικότητας 1 του
ΠΑ 1 1 3/201 2 για τα Μ.Ε 1 3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ οικ 1 032/1 66/Φ.Γ
9.6.4 Η)/5.3.201 3 Φ.Ε.Κ 51 9/6.3.201 3/τ.Β απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
γ Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1 980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κστώτερηςΤεχνικής Σχολής του Ν.Δ 580/1 970
ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν 281 7/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον τριών 3 ετών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας

εμπειρία τουλάχιστον τριών 3 ετών μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ή C κατηγορίας ΠΑ 5 1 201 2 όπως ισχύει
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ

γυμνασίου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα
α Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1 980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΑ 580/1 970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου
1 του Ν 281 7/2000της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης

αυτοκινήτου
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

μηχανοδηγού-χειριστή

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα
α Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β τάξης
Δ'του π.δ 3 1 1 990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Μ.Ε ομάδας Β ειδικότητας 1 του
ΠΑ 1 1 3/201 2 για τα Μ.Ε 1 3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ οικ 1 032/1 66/Φ.Γ
9.6.4 HV5.3.201 3 Φ.Ε.Κ 51 9/6.3.201 3/τ.Β απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
γ Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1 980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερηςΤεχνικής Σχολής του Ν.Δ 580/1 970
ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν 281 7/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη

ΠΑ 51/201 2 όπως ισχύει

ΠΕΙ

γυμνασίου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σύμφωνα με τις απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω
άδειες 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 καιτο οποίο εκδίδεται
από την Υπηρεσία 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 αριθμού 95 δίπλα
σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος
και απαιτούνται από την ανακοίνωση
ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων
κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού
ΕπαγγελματικήςΙκανότητας ΠΕΙ και είρόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της
επανέκδοσήςτης γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίαςτης Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται
Το 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 πουτου 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 δενπροκυπτει 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
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή λόγω
ή φθοράς των αρχείων της αρκεί
η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας
καθώς και η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1 599/1 986 του
υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας

εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας

μηχανοδηγού-χειριστή

επισημάνσεις
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του n.Ö.l 3/201 2 εφόσον
στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο
της εμπειρίας
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών
εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ 22/1 976 ΦΕΚ
1

διαδικασίας

καταστροφής

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή

Ειδικές

περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο 6 Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας

Συμβάσεων

1

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02.12.2019 βλ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι„ ενότητα Ε υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ βλ ΠΙΝΑΚΑ Β των λοιπών ιδιοτήτων τους
και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα
από την παρούσα ανακοίνωση καιτο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΣΟΧ δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος
• Τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση πρέπει
απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν

επικυρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας

Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02 12-20 1 9 και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα
του Κεφαλαίου II με τίτλο ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας ΑΧΠ.Ε για ôoouc υποψήφιου€
επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα χωρίς επικύρωση από

δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία
Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει
να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας
υποβολής αυτής όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης
Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου πρέπει να υποβάλλονται τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ αριθμ Πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.201 7 απόφαση της
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΦΕΚ 272/6.2.201 7/τΒ στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου II του
Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02-1 2-201 9
Κστά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02-Τ2-20Τ9

μηχανημάτων

6/1 2.01 1976/τΑ

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
έδαφος ως έχει εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης
κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ 51/207 2 όπως ισχύει παρ 6 άρθρο τρίτο Ν
4383/201 6 ΦΕΚ 72/20.4.201 6/τ.Α Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι
άδειας οδήγησης αλλοδαπής εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής
με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής
306
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθ
μιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 1 8 έως 65 ετών
ελληνικό

επαγγελματικής

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια
Η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δημοσίευση της ανακοίνωση c

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα
τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ 8 του Ν 2190/1994 όπως ισχύει να δημοσιευθεί σε δύο 2 ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής εφόσον εκδίδονται Σε περίπτωση που 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 με σήμανση έκδοσης 02-12-2019 να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος και στο δικτυακό τόπο αυτού www.marathon-gr Θα
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 9 του Ν 2 90/1 994
όπως ισχύει το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail sox a>asep.gr είτε οτο fax 210
6467728 ή2131319188
1

1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν
αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
1

διεύθυνση

Δήμος Μαραθώνος Λ Μαραθώνος 104 Τ.Κ 19005 Νέα Μάκρη Ν Αττικής απευθύνοντας την στη
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Αρετής Παπαϊωάννου
τηλ επικοινωνίας 22943 20525
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού ΔΕ
ή ΥΕ Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου οπό την
πεμαιτέρω διαδικασία Κστ εξαίρεση σώρευση θέσεων δυο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών
ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί
να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης Στην περίπτωση
αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά
προτίμησης το σύνολο των θέσεων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που επιδιώκει
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος και στο δικτυακά τόπο αυτού
www.marathon.gf και 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
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας
www.marathon.gr β στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτες à Έντυπα Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Op 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 à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής Πολίτες à Έντυπα Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Op Χρόνου ΣΟΧ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚατάταΕη
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του
νόμου όπως αναλυτικά αναφέρονται οτο 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 κ.ο.κ
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 ανεργίας πολυτεκνική ιδιότητα τρπεκνική ιδιότητα αριθμός ανήλικων τέκνων μονογονεϊκΓ ιδιότητα
βαθμός τίτλου σπουδών εμπειρία αναπηρία υποψηφίου αναπηρία συγγενικού ατόμου
3 Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται 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 αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας και ούτω
καθεξής Αν και πάλι ισοβαθμούν προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του
ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κρττήρια η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση
ΤΡΙΤΟ

υποψηφίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

εμπειρίας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους ες με τα ανωτέρω προσόντα
α Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1 980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΑ 580/1 970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου
1 του Ν 281 7/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη

β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ή C κατηγορίας

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
έδαφος ως έχει εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης
κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ 51/201 2 όπως ισχύει παρ 6 άρθρο τρίτο Ν
4383/201 6 ΦΕΚ 72/20.4.201 6/τ.Α Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι
άδειας οδήγησης αλλοδαπής εκτός κρατών-μελώντης Ευρωπαϊκής Ένωσης για
να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β τάξης
Δ του π.δ 3 1 1 990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Μ.Ε ομάδας Β'ειδικότητας 1 του
Π.Δ 1 1 3/201 2 για τα Μ.Ε 1 3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ οικ 1 032/1 66/Φ.Γ
9.6.4 Η)/5.3.201 3 Φ.Ε.Κ 51 9/6.3.201 3/τ.Β απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
γ Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1 346/1 983 ή Ν 3475/2006
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού χειριστή
Πνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας
ελληνικό

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ

301,302

γυμνασίου

ΥΕ Εργατών
301

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής
εκπαίδευσης ΥΕ λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα

μηχανοδηγού-χειριστή

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα
α Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Γ τάξης
Δ'του π.δ 3 1 1 990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Μ.Ε ομάδας Β ειδικότητας 2 του
Π.Δ 1 1 3/201 2 για τα Μ.Ε 2.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ οικ 1 032/1 66/Φ.Γ
9.6.4 HJ/5.3.201 3 Φ.Ε.Κ 51 9/6.3.201 3/τ.Β απόφασης όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ C κατηγορίας
γ Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1 980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερηςΤεχνικήςΣχολήςτου ΝΑ 580/1 970
ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν 281 7/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών,,μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά κωδικό θέσης
Διάρκεια
σύμβασης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΕ

γυμνασίου

Ανακοινώνει

Ειδικότητα

περιπτώσεις

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα
α Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Γ τάξης
Δ'του π.δ 31/1 990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Μ.Ε ομάδας Β ειδικότητας 2 του
ΠΑ 1 1 3/201 2 για τα Μ.Ε 2.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ οικ 1 032/1 66/Φ.Γ
9.6.4 Η)/5.3.201 3 Φ.Ε.Κ 51 9/6.3.201 3Λ.Β απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου
Μαραθώνος που εδρεύει στον Μαραθώνα Ν Αττικής 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 8

Έδρα υπηρεσίας

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων ερ¬
γασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο 1 6 Πιστοποιητικά απόδειξης
εμπειρίας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

1

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δώδεκα 12

Υπηρεσία

306

1

δευτεροβάθμιας

201 6/6.79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 201 6 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για

σης

303,304,305

δευτεροβάθμιας

EE

Κωδικός

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑί ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης κατά περίπτωση
από την παρούσα ανακοίνωση άδειας μηχανοδηγού χειριστή ή επαγγελματικής
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
Για την επαγγελματική άδεια που εκδόθηκε βάσει του ΠΛ 1 3/201 2 βλ σχετική
οτα αντίστοιχα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΠΑΓΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά
κωδικό θέσης
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ δικαιολογητικά περίπτωση Α(1 ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο 1 6 Πιστοποιητικά απόδειξης
εμπειρίας
Η

1

2021

Τον Κανονισμό

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α Αδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Γ τάξης
Δ του π.δ 31 1 990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Μ Ε ομάδας Β'ειδικότητας 2 του
Π
1 1 3/201 2 για τα Μ.Ε 2.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ οικ 1 032/1 66/Φ.Γ
9.6.4 Η)/5.3.201 3 Φ.Ε.Κ 5 1 9/6.3.201 3/τ.Β απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Α

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩ ΝΟΣ
Έχοντος υπόψη
1
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2190/1994 Σύ^αση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης ΦΕΚ 28/Α όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 25 του Ν 4440/2016 ΦΕΚ 224 Α και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019
2 Τις διατάξεις του Ν 3852/201 0 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Προγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87/A όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
3 Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΦΕΚ 54/A
4 Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν 4483/201 7 ΦΕΚ 1 07/Α 731-7-201 7
5 Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν 4528/2018 ΦΕΚ 50ΑΛ71 6-03-201 8
6 Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4674/2020 ΦΕΚ 53/Α 71 1-3-2020
7 Τις διατάξεις του Ν 4765/2021 Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και
ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ΑΣ.Ε.Π και λοιπές διατάξεις ΦΕΚ 6/τ Α715-1
8

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή
έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων

επαγγελματικής

Μαραθώνας 07 12-2020
Αριθμ Πρωτ.:2Ί628

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩ ΝΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων η υπηρεσία μας θα αναρτήσει το αργότερο μέσα σε είκοσι 20 ημέρες από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων

οτο κατάστημα των γραφείων μας και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας τους οποίους πρέπει να αποστείλει
άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης σύμφωνα με το άρθρο
21 παρ 1 του Ν 21 90/1 994 όπως ισχύει το οποίο θα υπογραφεί από δύο 2 υπαλλήλους της υπηρεσίας Το
πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail sox@asep.gr είτε στο fax 210 6467728 ή
1

2131319188
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα 10 ημερών υπολογιζόμενες ημερολογιακά η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της ανάρτησής τους Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Piosj,ensta5liiiaserig_r και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται
από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ 20 € που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του
ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο βλ λογότυπο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ στον διαδικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ www.asep.gr είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ο.Υ Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει
τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου
μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή το
καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών 3 εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων
και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης

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 κατ1 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 arria 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

τ

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.1 599/1 986 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 1 παρ 1 του ν.381 2/2009 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
ΣυμβάσεωνεργασίαςΟρισμένουΧρόνου(ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02-1 2-201 9 το οποίο περιλαμβάνει
ί οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης
υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ 6 σε

συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των
υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ίί τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής 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 à Πολίτες à Έντυπα Διαδικασίες à Διαγωνισμών φορέων à Op Χρόνου ΣΟΧ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΣΤΕΡΠΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

