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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ un αριθμ ΣΟΧ 2/2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Εχονταε υπόψη
1 Tis διατάξειε των άρθρων 37-42 του Ν.4765/2021 Εκουγχρονισμόε του συστήμοτοε
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογή5 Προσωπικού
Α.Σ.Ε.Π.)και λοιηέε διατάξει Φ.Ε.Κ 6/τΑ 1 5-01-2021 όπωε ισχύει
2 Tis διατάξειε του Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική ins Αυτοδιοίκησηε και ms Αποκεντρωμένηε
Διοικησηε Πρόγραμμα Καλλικράτηβ ΦΕΚ 87 Α όπωε έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
3 Tis διατάξειε του άρθρου 1 07 του Ν.4483/201 7 ΦΕΚ 1 07/Α'/31 7-201 7 με Tis οποίεε αντικαταστάθηκαν

οι όμοιεετου άρθρου 12 παρ 14 του Ν 4071/2012 Α'85 όπωε ισχύει
4 Tis διατάξειε του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 ΦΕΚ 50/τ.Α 16-3-2018
5 Την υπ αριθμ πρωτ 4548/12-3-2021 Βεβαίωση τηε Διεύθυνσπε Οικονομικών Υπηρεσιών περί
ύπαρξηε πιστώσεων για την κάλυψη ms δαπάνηε μισθοδοσίαε του υπό πρόσληψη προσωπικού
Tns napoùoas ανακοίνωσηε
6 Την un αριθμ 68/16-03-2021 Απόφαση ms Οικονομικήε Επιτροπήε του Δήμου Σαλαμιναε για
τον Προγραμματισμό Προσλήψεων προσωπικού για τπν κάλυψη εποχικών αναγκών των Ανταποδοτικών

Υπηρεσιών του Δήμου
7 Το υπ αριθμ πρωτ 44147/14-4-2021 έγγραφο ms Αηοκεντρωμένηε Διοικπσπε Αττικήε προε το
Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στον Δήμο Σαλαμιναε ανταποδοτικού χαρακτήρα
8 Την υπ αριθμ πρωτ 38679/24-6-2021 Απόφαση έγκρισηε του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα
Εγκριση πρόσληψηε τετρακοσίων εβδομήντα επτά 477 ατόμων με σχέση εργασιαε ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίεε ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α Βαθμού
9 Το υπ αριθμ πρωτ 39283/26-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα Εγκριση
πρόσληψηε προσωπικού με σχέση εργασίαε ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού
χαρακτήρα
10 Τον Οργανισμό Εσωτερικήε Υπηρεσίαε του Δήμου Σαλαμιναε ΦΕΚ2648/Τ.Β79-1 1-1 1 και την
υπ αριθμ πρωτ 9682/09-06-201 Βεβαίωση του Δήμαρχου Σαλαμιναε περί ύπαρξηε κενών θέσεων

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασιαε ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαπέντε 15
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σαλαμίνσε που εδρεύει στην
Σαλαμίνα τηε Περιφερειακήε Ενότηταε Νήσων και συγκεκριμένα του εξήε ανά υπηρεσία έδρα
ειδικότητα και διάρκεια αύμΒαοπε αριθμού ατόμων Βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα Βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά κωδικό θέσηε

ΚωδΊκόε
θέσηε

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίαε Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβαοηε

Αριθμό
ατόμων

101 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Διεύθυνση Καθαρι

ότηταε

Σαλαμίνα Περκρε
ρειακή Ενότητα
Νήσων

ΥΕ Εργ καθαριότηταε
συνοδοί απορριμματοφόρων

8 μήνεε 11

102 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Διεύθυνση Καθαριστή

tos

Σαλαμίνα Περιφερειακή

Ενότητα
Νήσων

ΔΕΟδηγώνΓ Δ κο
myopias με κάρτα ψη
φακου ταχογράφου

8 μήνεε 1

103 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Διεύθυνση Καθαρι
οτηταε

Σαλομίνα Περκρε
ρειακή Ενότητα
Νήσων

ΔΕ Οδηγών Γ κατηγορίαε

με κάρτα ψηφιακού

ταχογράφου

8 μήνεε 1

104 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Διεύθυνση Καθαρι

ότπταε

Σαλαμίνα Περιφερειακή

Ενότητα
Νήσων

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων

έργων ομάδαε
Β τάξηεΔ

8 μήνεε 1

106 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Διεύθυνση Καθαρι
ότηταε

Σαλαμίνα Περιφερειακή

Ενότητα
Νήσων

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιών
οχημάτων

8 μήνεε 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέση
Κωδικό

θεσηε

101

Τίτλοβ σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικό προσόντα τελευταίο εδάφιο ηερ στ παρ 1 άρθρου 40 του
Ν.4765/2021

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α Δίπλωμα Επαγγελματία Κατάρτισηε ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων
η Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων

και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών TEE ειδικότηταε Μηχανών και
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριοε τίτλοε Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματοε
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριοε τιτλοε Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότηταε Τεχνικού
Οχημάτων ή ειδικότηταε Μηχανικήε Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίαε ή ειδικότηταε
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικήε
Επαγγελματικήε Σχολήε ΔευτεροΒόθμιαε Εκπαίδευοηε ειδικότηταε Μηχανών Αυτοκίνητου
ή Σχολήε Μαθητείοε του ΟΑΕΔ του ν 1346/1983 ειδικότηταε Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου
ή συναφούε ειδικότηταε δηλαδή Πτυχίο ή δίπλωμα η απολυτήριοε τιτλοε Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκίνητου η Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκίνητου
η Τεχνιτηε Ηλεκτρολόγοε Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήμοτοε Αυτοκίνητου ή

Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου η Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού
Μηχσνοτρονικήε ή αντίστοιχο πτυχίο η δίπλωμα η απολυτήριοε τίτλοε ΙΕΚ η Επαγγελματικού
Λυκείου η Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου οπουδων η Ενιαίου Πολυκλαδικού

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικήε Σχολήε ή Τεχνικήε
Επαγγελματικήε Σχολήε δευτεροΒόθμιαε εκπαίδευοηε ή Σχολήε Μαθητείαε του ΟΑΕΔ του
ν 1346/1983 ή ν 3475/2006 ή όλλοε ιοότιμοε τίτλοε οχολικήε μονάδαε τηε ημεδαπηε η
ολλοδαπήε αντίστοιχηε ειδικότηταε
Β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγποηε αυτοκινήτου Γ ή C και Δ ή D κατηγορίαε
Π.Δ 51/201 2 οπωε ισχύει
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματικήε Ικανότηταε ΠΕΙ
δ Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχυ

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

α Οποιοσδήποτε απολυτήριοε τιτλοε οχολικήε μονάδαε Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
τηε ημεδαπηε ή ιοότιμοε τίτλοε σχολών τηε αλλοδαπήε
θ Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου Γ ή(0)και Δ ή(0)κατηγορίοε(Π.Δ
51/2012 όπωε ισχύει
y Πιστοποιητικό Επαγγελματικήε Ικανότηταε ΠΕΙ
δ Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποφήφιο/a με τα ανωτέρω προσόντα

α Απολυτήριοε τίτλοε υποχρεωτική εκπα ίδtuons απολυτήριο τριταξίου γυμνάσιου ή για
υποψηφιουε που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου π

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατωτερπε Τεχνικήε Σχολήε του Ν.Δ 580/1 970 ή απολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικηε Επαγγελρατικήε Εκπαίδευσηε και Κατάρτισηε του άρθρου 1 του
Ν 281 7/2000 τηε ημεδαπήε ή άλλοε ιοότιμοε τίτλοε τηε αλλοδαηήε και αντίστοιχη εμπειρία

τουλάχιστον τριών 3 ετών μετά την απόκτηση τηε άδειαε οδήγησηε αυτοκινήτου
Β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησηε Γ ή 0}καιΔ ή D κατηγορίαε(Π.Δ 51/2012
όπωε ισχύει
y Πιστοποιητικό Επαγγελμοτικηε Ικανότηταε ΠΕΙ
δ Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα

α Απολυτήριοε τιτλοε υποχρεωτικπβ εκπαίδευση απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή γιο
υποψηφιουε που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου η

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κοτώτερηε Τεχνικήε Σχολήε του Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικήε Επαγγελματικήε Εκπαίδευσηε και Κατάρτισηε του άρθρου 1 του Ν
281 7/2000 τηε ημεδαπήε η άλλοε ιοότιμοε τίτλοε τηε αλλοδαηήε και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι β μηνών με το την απόκτηση τηε άδειαε οδήγησηε αυτοκινήτου
Β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησηε Γ ή C)koi Δ ή D κατηγορίοε Π Δ 51/2012
όπωε ισχύει
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματικήε Ικανότηταε ΠΕΙ
δ Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχυ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σύμφωνα με την απαιτουμένη κατά τα ανωτέρω άδεια
οδήγησηε αυτοκινήτου
Προκείμενου για την απόδειξη κατοχήε του Πιστοποιητικού Επαγγελματικήε Ικανότηταε
ΠΕΙ απαιτείται
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωση Οδηγού το οποίο να εινοι σε ισχυ και το οποίο εκδίδεται
από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τηε Περκρέρειαε οτην περιοχή τηε οηοίαε
Βρίσκεται η κατοικία ίου ενδιαφερομένου
είτε η καταχώρηση επι του έντυπου τηε άδειαε οδήγησηε του κοινοτικού αριθμού 95 δίπλα
σε μία ή περισσοτερεε εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υΓιοψήφοε και
απαιτούνται από την ανακοίνωση
ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση αντικστάστασηε άδειαε για την ενσωμάτωση μιαε ή περισσοτέρων
κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχήε του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού
Εηαγγελματικηε Ικανότηταε ΠΕΙ και εφόσον προκύπτουν λόγο καθυστερησηε τηε διαδικοοιαε
επανεκδοσήε τηε γίνεται δέκτη και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ τηε αρμόδιαε υπηρεσίαε τηε Διεύθυνσπε
Μεταφορών και Επικοινωνιών οτην οποία να αναφέρονται
•Το ονοματεπώνυμο και ίο όνομα ηατρόε του αιτούντοε τη βεβαίωση
• Ο αριθμόε τηε άδειαε οδήγησηε την οποία κατέχει καθώε και η νέα ίσχυε τηε έναρξη λήξη

Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση
καθώε και η ίσχυε του έναρξη λήξη και να επιβεβαιώνεται ότι η άδειο Βρίσκεται σε διαδικασία
επανεκδοσήε τηε λόγω ενσωμάτωσηε κατηγορίαε ή υποκατπγορίαε ΠΕΙ
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη

από την ανακοίνωση άδεια οδήγηση
Για Tis άδειε οδήγηση αυτοκινήτων οταν δεν προκύπτει η ημερομηνία τηε αρχικήε
κτησηε τηε κατα την ανακοίνωση απαττουμενηε άδειαε αλλα μόνο η ημερομηνία λήξηε τηε
άδειαε ή τυχόν πρόοφατηε θεώρησηε πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν κοι σχετική
Βεβαίωση τηε οικείαε υπηρεσίαε Μεταφορών και Επικοινωνιών
Σε περίπτωση αδυναμίαε τηε αρμόδιαε υπηρεσίαε να χορηγήσει τη Βεβαίωση αυτή λόγω
καταστροφήε ή φθοράε των αρχείων τηε αρκεί
• η προσκόμιση τηε ΒεΒαίωσηε τηε υηηρεοίαε αυτήε οτην οποία να αναφέρεται ο λογοε
αδυναμίαε καθώε και
• η προσκόμιση Υπευθυνηε Δήλωσηε κατά το άρθρο 8 του ν 1 599/1986 του υποψηφίου στην
οποίο να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικήε κτήσηε τηε κατηγορίαε επαγγελματικήε
άδειαε οδήγησηε που ζητείται από την ανακοίνωση
Ισχύουσα άδεια οδήγησηε που έχει εκδοθεί αηό κράτοε μέλοε τηε ΕυρωηαίκήεΈνωοηε
ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν εξακολουθεί να ισχύει στο
ελληνικό έδαφοε ωε έχει εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προύποθέοειε χορήγησηε τηε
αντίστοιχηε κατηγορίαε άδεοε οδήγησηε του η.δ 51/2012 όπωε ισχύει παρ 6 άρθρο τρίτο
Ν 4383/2016 ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι
επαγγελματικήε άδειαε οδήγησηε αλλοδαηήε εκτόε κρατων-μελων τηε ΕυρωηαικήεΈνωοηε
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία τηε άδειαε οδήγησηε αλλοδαηήε με
τιε εηαγγελματικέε άδειεε οδήγησηε ημεδαπήε

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α Δίπλωμα Επαγγελματικήε Κατάρτισηε 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
ειδικότηταε Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριοε τίτλοε Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματοε Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριοΒ τίτλοβ
Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητα Τεχνικού Οχημάτων η ειδικότηταε
Μηχανική Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίαε ή ειδικότητα Μηχανικών
και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικήε
Επαγγελματικήε Σχολήε ΔευτεροΒάθμιαε Εκπαίδευσηε ειδικότηταε Μηχανών Αυτοκινήτου

ή Σχολήε Μαθητείαε του ΟΑΕΔ του ν 1 346/1 983 ειδικότηταε Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτου ή συναφούε ειδικότηταε δηλαδή Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριοε
τίτλοε Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων
και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο Αυτοκινήτων Οχημάτων
ή Ηλεκτρικού Συστήμοτοε Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχσνοτρονικήε
ή αντίστοιχο πτυχίο η δίπλωμα ή απολυτήριοε τίτλοε ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Εηογγελματικήε Σχολήε ή
Τεχνικήε Επαγγελματικήε Σχολήε δευτεροβάθμιαε εκπαίδευσηε ή Σχολήε Μαθητείαε
του ΟΑΕΔ τουν 1346/1983ήν 3475/2006 ή άλλοε ιοότιμοε τίτλοε οχολικήε μονάδαε
τηε ημεδαπήε ή αλλοδαπήε αντίστοιχηε ειδικότηταε
Β Ισχύουσα άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίαε Π Δ 51/2012 όπωε
ισχύει
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματικήε Ικανότηταε ΠΕΙ
δ Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα

α Οποιοσδήποτε απολυτήριοε τίτλοε οχολικήε μονάδαε ΔευτεροΒάθμιαε Εκπαίδευοηε
τηε ημεδαπήε ή ιοότιμοε τίτλοε σχολών τηε αλλοδαηήε
Β Ισχύουσα άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίαε Π Δ 5 1/201 2 όπωε ισχύει
V Πιστοποιητικό Επαγγελματικήε Ικανότηταε ΠΕΙ
δ Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι οε ισχυ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο α με τα ανωτέρω προσόντα

α Απολυτήριοε τιτλοε υποχρεωτική εκπαίδευσηε Ιαπολυτήριο τριταξίου γυμνασίου
ή για υποψηφιουε που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερηε Τεχνικήε Σχολήε του Ν.Δ 580/1970
ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηριών Ειδικήε Επαγγελματικήε Εκπαίδευσηε και Κατάρτισηε
του άρθρου 1 του Ν 281 7/2000 τηε ημεδαπήε ή άλλοε ιοότιμοε τίτλοε τηε αλλοδαπήε
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 3 ετών μετά την απόκτηση τηε παραπάνω
άδειαε οδήγησηε αυτοκινήτου
Β Ισχύουσα άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίαε Π Δ 51/2012 όπωε
ισχύει
V Πιστοποιητικό Επαγγελματικήε Ικανότηταε ΠΕΙ
Ö Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ

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

α Απολυτήριοε τιτλοε υποχρεωτική εκπαίδευση απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου η για
υποψηφιουε που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού οχολείου ή

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κοτώτερηε Τεχνικήε Σχολήε του Ν.Δ 580/1 970 ή απολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικήε Επαγγελματικήε Εκπαίδευσηε κοι Κατάρτισηε του άρθρου 1 του
Ν 281 7/2000 τηε ημεδαπήε ή άλλοε ιοότιμοε τίτλοε τηε αλλοδαπήε και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι 6 μηνών μετά την απόκτηση τηε εηογγελματικήε άδειαε οδήγησηε αυτοκινήτου
Β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίαε
γ Πιστοποιητικό Επογγελμοτικήε Ικανότηταε(ΠΕΙ
δ Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού η οποία να είναι σε ισχύ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα
ανωτέρω άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχήε του Πιστοποιητικού Επαγγελματικήε Ικανότηταε
ΠΕΙ απαιτείται

είτε η κατοχή Δελπου Επιμόρφωση Οδηγού το οποίο να είναι σε ισχυ και το οποίο εκδίδεται
αηό την Υπηρεσία Μεταφορών κοι Επικοινωνιών τηε Περίφέρειαε οτην περιοχή τηε οποίαε
Βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου
είτε η καταχώρηση επι του εντύπου τηε άδειαε οδήγησηε του κοινοτικού αριθμού 95
δίπλα οε μία ή περισσότερεε εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιοε
και απαιτούνται από την ανακοίνωση
ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση αντικατόστοσηε όδειαε για τπν ενσωμάτωση μιαε ή περισσοτέρων
κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχήε του ζητουμένου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικήε Ικανότηταε ΠΕΙ και εφόσον προκύπτουν λόγα καθυστερησηε τηε διαδικασίαε
επανεκδοσήε τηε γίνεται δεκτή και π ΒΕΒΑΙΩΣΗ τηε αρμόδιαε υπηρεσίαε τηε Διεύθυνσπε
Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρόε του αιτούντοε τη βεβαίωση
• Ο αριθμόε τηε άδειαε οδήγησηε την οποία κατέχει καθώε και η νέα ίσχυε τηε(έναρξη λήξη
• Η κατηγορία η υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση
καθωε κα η ίσχυε του έναρξη λήξη και να επιβεβαιώνεται οτι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία
επανέκδοσήε τηε λόγω ενσωμάτωσηε κατηγορίαε ή υποκατπγορίαε ΠΕΙ
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη

αηό την ανακοίνωση άδεια οδήγηση
Γιο τι άδειε οδήγηση αυτοκινήτων όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία τηε αρχικήε
κτησηε τηε κατά την ανακοίνωση οπαιτουμενηε άδειαε αλλά μόνο η ημερομηνία λήξηε τηε
αδειοε ή τυχόν πρόσφστπε θεώρησηε πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική
ΒεΒαίωση τηε οικείαε υπηρεσίαε Μεταφορών και ΕπικοινωνκίΛ
Σε περίπτωση αδυναμίαε τηε αρμόδιαε υπηρεσίαε να χορηγήσει τη Βεβαίωση αυτή λόγω
καταστροφήε η φθοράε των αρχείων τηε αρκεί
• η προσκόμιση τηε βεθαίωσηε τηε υπηρεσίαε αυτήε στην οποία να αναφέρεται ο λόγοε
αδυναμίαε καθώε και

η προσκόμιση Υπευθυνηε Δήλωσηε κατά το άρθρο 8 του ν 1 599 1 986 του υποψηφίου στην
οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικήε κτήσηε τηε κατηγορίαε επαγγελματικήε
άδειαε οδήγησηε που ζητείται αηό την ανακοίνωση
Ισχύουσα άδεια οδήγησηε που έχει εκδοθεί από κράτοε-μέλοε τηε Ευρωηαικήε Ένωσηε
ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν εξακολουθεί να ισχύει στο
ελληνικό έδαφοε ωε έχει εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προύποθέοειε χορήγησηε τηε
αντίστοιχηε κατηγορίαε όδειαε οδήγησηε του η.δ 51/201 2 όπωε χυει(ηαρ 6 όρθρο τρίτο
Ν 4383/2016 ΦΕΚ72/20.4.2016ΑΛ
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματική άδεια οδήγηση
αλλοδαπή εκτό κρατών-μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση*),για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία τη άδεια οδήγηση αλλοδαπή με τι επαγγελματικέ

άδειε οδήγηση ημεδαπή

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α Αδειο μηχανοδηγού-χειρστή μηχανημάτων εκτέλεσηε τεχνικών έργων ομάδαε Β τάξηεΔ
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Μ.Ε.)ομάδαεΒ ειδικότηταε 1 τουΠ,Δ 1 13/2012 για τα
Μ.Ε 1 3 τηε κατάταξηε του άρθρου 2 τηε υπ αριθμ οικ 1032/166/Φ.Γ 9.6.4 Hy5 3.2013
αηόφασηε όπωε τροποποιήθηκε και ισχύει
Β Ισχύουσα άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
γ Ο ομώνυμοε ή αντίστοιχοε τίτλοε ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού

Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή ΕΓίαγγελματικήε Σχολήε ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιαε

εκπαίδευσηε ή σχολών μαθητείοε του ΟΑΕΔ του Ν 1 346/1983 ή Ν 3475/2006 ή
άλλοε ιοότιμοε τίτλοε σχολικών μονάδων τηε ημεδαπήε ή αλλοδαηήε αντίστοιχηε ειδικότηταε
ο οποίοε οδηγεί οτην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
Γίνεται εηίοηε δεκτόε οποιοσδήποτε τίτλοε ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιαε εκπαίδευσηε ή δευτεροβάθμιαε

εκπαίδευσηε ή άλλοε ιοότιμοε και αντίστοιχοε τίτλοε σχολικών μονάδων τηε ημεδαπήε
ή αλλοδαπήε υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιοε υποβάλλει Βεβαίωση τηε αρμόδιαε για
την έκδοση τηε άδειαε υπηρεσίαε ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού χειριστή χορηγήθηκε
Βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώε είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίαε
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα

α Αδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτελεοηε τεχνικών έργων ομάδαε Β τάξηεΔ
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Μ Ε ομάδαε Β ειδικότηταε 1 τουΠ.Δ 1 13/2012 για το
Μ.Ε 1 3 τηε κατάταξηε του άρθρου 2 τηε un αριθμ οικ 1 032/1 66/Φ.Γ 9.6.4 HV5.3.201 3
αηόφασηε όπωε τροποποιήθηκε και ισχύει
β Ισχύουσα άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου ερασιτεχνική η επαγγελματική
γ Ο ομώνυμοε η αντίστοιχοε απολυτήριοε τιτλοε αναγνωρισμένηε κατώτερηε τεχνικήε σχολήε
τηε ημεδαπήε ή ιοότιμοε και αντίστοιχοε τίτλοε σχολήε τηε αλλοδαπήε ο οποίοε οδηγεί στην
απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού χειριστή
Γίνεται εηίοηε δεκτόε οποιοσδήποτε τίτλοε αναγνωρισμένηε κατώτερηε τεχνικήε σχολήε
τπε ημεδαπήε ή αλλοδαηήε υπό την ηρούπόθεσπ ότι ο υποψήφιοε υποβάλλει ΒεΒαίωση
τηε αρμόδιαε γιο την έκδοση τηε όδειαε υπηρεσίαε ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού
χειριστή χορηγήθηκε Βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώε είτε με συνυπολογισμό
και εμπειρίαε C

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

α Αδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτελεοηε τεχνικών έργων ομάδαε Β τάξηεΔ
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Μ.Ε.)ομάδαεΒ ειδικότηταε 1 του Π.Δ 1 13/2012 για το
Μ.Ε 1.3 τηε κατάταξηε του όρθρου 2 τηε υπ αριθμ οικ 1032/166/Φ.Γ 9.6.4 HV5.3.2013
αηόφασηε όπωε τροποποιήθηκε και ισχύει
Β Ισχύουσα άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
γ Απολυτήριοε τίτλοε τουλάχιστον υποχρεωτικήε εκπαίδευσηε απολυτήριο τριτάξιου γυμνάσιου
ή για υποψηφιουε που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1 980 απολυτήριο δημοτικού οχολείου
ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερηε Τεχνικήε Σχολήε του Ν.Δ 580/1 970 ή απολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικήε Εηογγελματικήε Εκπαίδευοηε και Κατάρτισηε του άρθρου 1 του
Ν 281 7/2000 τηε ημεδαπήε ή άλλοε ιοότιμοε τίτλοε τηε αλλοδαπήε και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών 3 ετών μετά την απόκτηση rns παραπάνω αδεκτε μηχανοδηγού-χειριστή
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα

α Αδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσηε τεχνικών έργων ομάδαε Β ταξηε Δ
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου Μ.Ε ομάδαε Β ειδικότηταε 1 του Π.Δ 1 1 3/2012 για τα
Μ.Ε 1.3 τηε κατάταξηε του άρθρου 2 τηε υπ αριθμ οικ 1032/166/Φ.Γ 9,6.4 Η^5.3.2013
απόψασπε οπωε τροποποιήθηκε και ισχύει
Β Ισχύουσα άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
γ Απολυτήριοε τίτλοε τουλάχιστον Υποχρεωτικήε Εκπαίδευσηε απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου
ή για υποψηφιουε που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή
ιοοδύναμοε απολυτήριοε τίτλοε κατώτερηε Τεχνικήε Σχολήε του Ν.Δ 580/1 970 ή απολυτήριοε
τίτλοε Εργαστηρίων Ειδικήε Επαγγελματικήε Εκπαίδευσηε και Κατάρτισηε του άρθρου 1 του
Ν 281 7/2000 τηε ημεδαπήε ή άλλο ιοότιμοε τίτλοε τηε αλλοδαπήε και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι 6 μηνών μετά την απόκτηση τηε παραπάνω άδειαε μηχανοδηγού-χειριστή
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Ο ΕΠΙΣΗΜΑΝΙΙΕΙΣ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν Βάαει του π.δ.1 13/2012, εφόσον
στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολονία κτήσηβ
αυτήδ. οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση ms αρμόδιαε υπηρεσίαε από την οποία
να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω Βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο
κριτήριο τη s εμπειρίαβ
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτέε και οι άδειεΞ μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων
εκτέλεαπε τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν Βάσει τουπ.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/1 2.01 .1976/τ,Α').
Ισχύουσα άδεια οδήγησηε που έχει εκδοθεί από κράτοε - μέλοε Tns ΕυρωπαϊκήβΈνωσηβ
ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο
ελληνικό éôacpos, ωε έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσει χορήγησπε Tns

αντίστοιχηε κατηγορίαε άδειαε οδήγηοηε του η. δ. 51/2012, όπωε ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο,
Ν. 4383/2016^ ΦΕΚ 72/20.4.2016/T.A').
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επανγελματική8 άδειαβ οδήγησηβ
αλλοδαπήε (εκτόβ κρατών-μελών Tns Ευρωπαϊκήβ Ένωσηβ), για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία τη:; άδειαβ οδήγησηβ αλλοδαπήε με Tis επαγγελματικέ^ 

άδειεβ οδπγπσηε ημεδαπήβ.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια àOKnons επαγγέλματοβ Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθήβ
αναγγελία» ενάρξεωβ ασκήσεωβ επαγγέλματοε τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότηταβ
Ηλεκτροτεχνίτη,
β) Ο ομώνυμοε ή ovtiotoixos τίτλοε ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικήε Σχολήε ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δεύτε -

ροβάθμιαε εκπαίδευσα ή σχολών μαθητείαε τουΟΑΕΔτουΝ. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή
άλλοε ισότιμος τίτλοε σχολικών μονάδων ttts ημεδαηήε ή αλλοδαπήε, αντίστοιχηε ειδικότηταε.
Γίνεται επίσηε δεκτόε οποιοσδήποτε τίτλοε ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιαε εκπαίδευαηε ή άλλοε ισότιμοε
και αντίοτοιχοε τίτλοε σχολικών μονάδων τηε ημεδαηήε ή αλλοδαπήε, υπό την προϋπόθεση
ότι ο υποψήφιοε υποβάλλει βεβαίωση τηε αρμόδιαε για την έκδοση τηε άδειαε ή βεβαίωσηε,
υπηρεσίαε, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησηε επαγγέλματοε ή Βεβαίωση ορθήε αναγγελία3 χορηγήθηκε 

Βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώε είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίαε,
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Αδεια άσκησηε επαγγέλματοε Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθήε
αναγγελιαβ ενάρξεωβ ασκήσεω& εηαγγέλματοβ τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότηταβ
Ηλεκτροτεχνίτη,
β) Ο ομώνυμοε ή αντίοτοιχοε, απολυτήριοε τίτλοε αναγνωρισμένηε κατώτερηε τεχνικήε σχολήε
τηεημεδαπήε ή ιοότιμοε και αντίστοιχος τίτλοε σχολήε τηε αλλοδαπήε.
Γίνεται επίσηε δεκτόε οποιοσδήποτε τίτλοε αναγνωρισμένηε κοτώτερηε τεχνικήε σχολήε
Tns ημεδαηήε ή αλλοδαπήε, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιοε υποβάλλει ΒεΒαίωση ms
αρμόδιαε για την έκδοση τηε άδειαε ή βεΒοίωσηε, υπηρεοίαε, όη η ανωτέρω άδεια άσκησηε
επαγγέλματοε ή ΒεΒαίωση ορθήε αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου
είτε αυτοτελώε είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίαε.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Αδεια άσκησηε επαγγέλματοε Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθήβ
ανανγελίαβ ενάρξεωβ ασκήσεωβ επαγγέλματοε τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότηταβ
Ηλεκτροτεχνίτη,
β) Απολυτήριος τίτλοε τουλάχιστον υποχρεωτικήε εκπαίδευσηε { απολυτήριο τριταξίου γυμνάσιου
ή για υποψηφίουΞ που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1 980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικήε Σχολήε του Ν.Δ. 580/1 970 ή απολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικήε Επαγγελμοτικήε Εκπαίδευσηε και Κατάρτισηε του άρθρου 1 του
Ν. 281 7/2000 Tns πμεδαπήε ή άλλοε ισότιμοε τίτλος ms αλλοδαπήε και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση ms παραπάνω άδειαε άσκησηε επαγγέλματοε
ή ΒεΒαίωσηε ορθή3 αναγγελίας,
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησηε επαγγέλματοε Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων ή ΒεΒαίωση ορθήε ανανγελίαε
ενάρξεωε ασκήσεωε επαγγέλματοε τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότηταε Ηλεκτροτεχνίτη,
β) Απολυτήριοε τίτλοε τουλάχιστον υποχρεωτικήε εκπαίδευσηε (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1 980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερηε Τεχνικήε Σχολήε Του Ν.Δ. 580/ 1970 ή απολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικήε Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισηε του άρθρου 1 του
Ν. 281 7/2000 τπε πμεδαπήε ή άλλοε ισότιμοε τίτλοε τηε αλλοδαπήε και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση τηε παραπάνω άδειαε άοκηοπβ επαγγέλματοε
ή βεβαίωσηε ορθήε αναγγελίαε.

θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην
ανακοίνωση προβλέπονται τόαο θέσειε κατηγορίαβ ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικοί
με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικήε εκπαίδευαπβ όσο και θέσειε κατηγορία^ ΥΕ, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσπε). Στην περίπτωση 

αυτή ο υποψήφιοε τηε ΥΕ κατηγορίαε θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα
αναγράψει κατά σειρά προτίμησηε το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολήε των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακό) και αρχίζει από την επόμενη πμέρα τηε τελευταί-
as δημοσίευσα τηε παρούσαε σε τοπικέε εφημερίδεε ή τηε ανάρτησήε τηε στο κατάστημα και
στον δικτυακό τόπο (www.salamina.gr) του Δήμου Σαλαμίναε εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη τηε δημοσίευσηε στιε εφημερίδεε. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρηε τπε τελευταίαε ημέραε και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη
εργάσιμη, τότε π λήξη τηε προθεσμίαε μετατίθεται τπν επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο τηε
υπηρεσίαε (www.salamina.gr)* β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.a8ep.gr) και συγκεκριμένα 

ακολουθώνταε από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή; Πολίτεε *■* Έντυπα - Διαδικασίεβ
-* Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπουε Κέντρα Εξυπηρέτπσηε
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική tous διεύθυνση (www.kep.gov.gr), αη' όπου μέσω τηε
διαδρομήε: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλεε αρχεε ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέοω τπε
διαδρομήε: Πολίτεε -» Έντυπα - Διαδικασίεε à Διαγωνισμών Φορέων -» Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Η υπηρεσία μαε θα αναρτήσει, εντόβ τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξπε προθεσμίαε 

υποβολήε των αιτήσεων, tous npoowpivoûs πίνακεε κατάταξηε, απορριπτέων και
προσληπτέων στο κατάστημα των γραφείων μαε και στον διαδικτυακό μαε τόπο τουε οποίουε
πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό
ανάρτησήε (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 ) το οποίο θα υπογραφεί
από δύο (2) υπαλλήλουε τπε υπηρεσίαε. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ
στο e-mail: sox@asep.gr.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στουε ενδιαφερόμενουε η άοκπση ένστασηβ μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενεβ ημερολογιακά), η οποία αρχίζει
από την επόμενη ημέρα τηε ανάρτησήε τουε στον διαδικτυακό μαε τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολήε
παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω τηε εφαρμογήε του ηλεκτρονικού
παραβόλου (e-παράΒολο), Βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.a8ep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιοε πρέπει
να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταΒάλει το αντίτιμο του
ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίαε υποβολήε των ενστάσεων. Σε περίπτωση
που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστόμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αναρτήσει tous πίνακεε ηροσλππτέων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια»
και να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντόε τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων
και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των προσωρινών
πινάκων κατάταξηε.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ τηβ παρούσαβ σνακοίνωσηΒ αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων 

Συμβάσεων tpyaaias Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσηβ «10-06-2021»,
το οποίο περιλαμβάνει: ί) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή
των υποψηφίων στη διαδικασία επιλονήβ και ϋ) οδηγίεβ για τη συμπλήρωση Tns αίτησηβ
- υπευθυνηε δήλωσηβ με κωδικό έντυπο λεεπΣΟΧ 2δε-'υε, σε συνδυασμό με επισημάνσειβ
σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξηε των υποψηφίων
σύμφωνα με Tis ισχύουσεβ κανονιστικέβ ρυθμίσει*. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα μέσω τηβ ίδιαβ διαδρομήε ηου ακολουθείται και για την αναζήτηση
του εντύπου ms aimons δηλαδή: Κεντρική σελίδα -* Πολπεβ ~* Έντυπα - Διαδικασίεβ à
Διαγωνισμών φορέων -» Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Δήμαρχοε Σαλαμίναε
Πώργοβθ. Παναγόπουλοε

Οι υποψήφιοι/es πρέπει να είναι ηλικίαβ από 1 8 éoos 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών
ιδιοτήτων tous και ms εμπειρίαε tous οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίαβ Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, αύμφωνα
με τα οριζόμενα στην ενότητα -ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ»
του Κεφαλαίου I του ανωτέρω Παραρτήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση ms ανακοίνωσπε
Περίληψη Tns παρούσαε ανακοίνωο-ns, π οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα
στηνπαρ.1 του άρθρου41 του Ν.4765/2021 στοιχεία και τα όρια ηλικίαετηβπαρ.Ι του άρθρου 39
του ωε άνω νόμου , να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιεε ή eßoouaöiaies τοπικέε εφημερίδεβ ms
Περιφερειακήβ Ενότπταβ Νήσων, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση ηου εκδίδεται μία εφημερίδα
(ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) cpopés.
Ανάρτηση ολόκληρηε ins ανακοίνωσα να γίνει στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, μετά την
κοινοποίηση ms έγκρισπβ Tns Εντόβ είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση ή έγκριση ή
τροποποίποή Tns από το Α.Σ.Ε.Π., η ανακοίνωση μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 

εργαοίαε Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσηβ «1 0-06-2021 » και την προθεσμία
unoßoXns των αιτήσεων, να αναρτηθούν στο κατάστημα και στον διαδικτυακό τόπο (www.
salamina.gr) του Δήμου Σαλαμίναβ. Επιπλέον να αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Για
κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα, θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησήε
(σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 onüjs ισχύει}, το οποίο θα αποσταλεί
αυθημερόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail: so χ 3asep.gr .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήβ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.2
^ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία Tns υπηρεσίαε pas στπν ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

υπόψη kos Ζ. Μιχαλάκπ Λεωφ. Κων. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - Σαλαμίνα Τ.Κ.
18900, (τηλ. επικοινωνία·: 213 20 27 373 Ζ. Μιχαλάκπ / 213 20 27 375 Ζ. Κουλουριώτηβ
/ 213 20 27 376 Τ. Ανδριανού).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελοε αποοτολήε,
ο onoios μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιοε δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσειε μίαβ μόνο κατπγορίαβ
προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερεε αιτήσειε συνεπάγεται αυτοδικαίωε σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων
και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ* εξαίρεση, σώρευση
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