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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2023  

για την πρόσληψη προσωπικού με 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. Α΄/15-1-2021), όπως τροποποιήθηκε

και 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 στη Θέρμη της Π.Ε. 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):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Θέρμης
Δ/νση Τεχνκών

Υπηρεσιών – Τμήμα
Συντήρησης και
Αυτεπιστασίας

Θέρμη
Π.Ε. Θεσσαλονίκης

ΔΕ Σιδεράδων -
Ηλεκτροσυγκολλητών

8 μήνες 1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

102

Δήμος Θέρμης
Δ/νση Τεχνκών

Υπηρεσιών – Τμήμα
Συντήρησης και
Αυτεπιστασίας

Θέρμη
Π.Ε. Θεσσαλονίκης

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργων

(Γκρέϊντερ)
8 μήνες 1

103

Δήμος Θέρμης
Δ/νση Τεχνκών

Υπηρεσιών – Τμήμα
Συντήρησης και
Αυτεπιστασίας

Θέρμη
Π.Ε. Θεσσαλονίκης

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργων

(JCB)
8 μήνες 1

104

Δήμος Θέρμης
Δ/νση

Ανακύκλωσης,
Καθαριότητας και

Περιβάλλοντος 

Θέρμη
Π.Ε. Θεσσαλονίκης

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργων

(Πολυμηχάνημα
UNIMOG)

με άδεια οδήγησης
Γ΄ ή C΄ κατηγορίας 

8 μήνες 1

105

Δήμος Θέρμης
Δ/νση

Ανακύκλωσης,
Καθαριότητας και

Περιβάλλοντος 

Θέρμη
Π.Ε. Θεσσαλονίκης

ΔΕ Οδηγών
με άδεια οδήγησης

Ε΄ κατηγορίας
(αλυσιδάκι) (με κάρτα

ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες 1

106

Δήμος Θέρμης
Δ/νση Τεχνκών

Υπηρεσιών – Τμήμα
Συντήρησης και
Αυτεπιστασίας

Θέρμη
Π.Ε. Θεσσαλονίκης

ΔΕ Οδηγών
με άδεια οδήγησης

Δ΄ ή D΄ κατηγορίας (με
κάρτα ψηφιακού

ταχογράφου) 

8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Βεβαίωση  Αναγγελίας  Τεχνίτη  Ηλεκτροσυγκολλητή  1ης  Βαθμίδας  του  Π.Δ.

115/2012, όπως ισχύει, ή ισχύουσα  άδεια άσκησης επαγγέλματος  Ηλεκτροσυγκολλητή

Α΄ ή Β΄ τάξης  ή ισχύουσα άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄ τάξης του

π.δ. 115/2012 όπως ισχύει*.

 β)  Ο ομώνυμος  ή  αντίστοιχος  τίτλος  ΙΕΚ ή Επαγγελματικού  Λυκείου  ή Τεχνικού
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  Α'  ή  Β'  κύκλου  σπουδών ή  Ενιαίου Πολυκλαδικού

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών

Επαγγελματικών 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 αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας 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 άσκησης επαγγέλματος  χορηγήθηκε βάσει του

συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).

α) Βεβαίωση  Αναγγελίας  Τεχνίτη  Ηλεκτροσυγκολλητή  1ης  Βαθμίδας  του  Π.Δ.

115/2012, όπως ισχύει, ή ισχύουσα  άδεια άσκησης επαγγέλματος  Ηλεκτροσυγκολλητή

Α΄ ή Β΄ τάξης  ή ισχύουσα άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄ τάξης του

π.δ. 115/2012 όπως ισχύει*.

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής

σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.  υπό

την προϋπόθεση  ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση

της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει

του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Βεβαίωση  Αναγγελίας  Τεχνίτη  Ηλεκτροσυγκολλητή  1ης  Βαθμίδας  του  Π.Δ.

115/2012, όπως ισχύει, ή ισχύουσα  άδεια άσκησης επαγγέλματος  Ηλεκτροσυγκολλητή

Α΄ ή Β΄ τάξης  ή ισχύουσα άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄ τάξης του

π.δ. 115/2012 όπως ισχύει*.

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

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

δημοτικού σχολείου)  ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

και  αντίστοιχη  εμπειρία  τουλάχιστον  τριών  (3)  ετών,  μετά  την  απόκτηση  της

παραπάνω επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Βεβαίωση  Αναγγελίας  Τεχνίτη  Ηλεκτροσυγκολλητή  1ης  Βαθμίδας  του  Π.Δ.

115/2012, όπως ισχύει, ή ισχύουσα  άδεια άσκησης επαγγέλματος  Ηλεκτροσυγκολλητή

Α΄ ή Β΄ τάξης  ή ισχύουσα άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄ τάξης του

π.δ. 115/2012 όπως ισχύει*.

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δη-

μοτικού σχολείου)  ή  απολυτήριος  τίτλος  Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας  ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

και αντίστοιχη  εμπειρία  τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παρα-

πάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος .

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι  που  κατείχαν  άδεια  την  οποία  αντικατέστησαν  βάσει  του  π.δ

115/2012,  εφόσον  στη  Βεβαίωσης  Αναγγελίας  ή  στη  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. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με

κινητήρες  εσωτερικής  καύσης  ομάδας Ζ΄ τάξης Β΄ ή Α΄  του Π.Δ. 31/1990  ή άδεια

χειριστή  μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)  ομάδας Α΄, 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012,

για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4

(Η)/5.3.2013  (Φ.Ε.Κ.  519/6.3.2013/τ.Β΄)  υπουργικής  απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει (*)

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ-

γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελμα-

τικών  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

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια ασκή-

σεως επαγγέλματος.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος  ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μο-

νάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βε-

βαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκη-

σης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με

συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική

Απόφαση 3486/1979)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ    A  ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον η  θέση  δεν καλυφθεί  από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με

κινητήρες εσωτερικής καύσης ομάδας Ζ΄ τάξης Β΄ ή Α΄ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χει-

ριστή  μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’, 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012, για

τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/

5.3.2013  (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄)  υπουργικής  απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει (*)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

β) 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 άσκησης επαγγέλματος. 

Γίνεται 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 άσκησης επαγ-

γέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπο-

λογισμό και εμπειρίας.

γ)  Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική

Απόφαση 3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η  θέση  δεν καλυφθεί  από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με

κινητήρες εσωτερικής καύσης ομάδας Ζ΄ τάξης Β΄ ή Α΄ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χει-

ριστή  μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012, για

τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/

5.3.2013  (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄)  υπουργικής  απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει (*)

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δη-

μοτικού σχολείου)  ή  απολυτήριος  τίτλος  Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας  ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παρα-

πάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

γ)  Ισχύουσα άδεια  οδήγησης αυτοκινήτου  ερασιτεχνική  ή  επαγγελματική  Υπουργική

Απόφαση 3486/1979).
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η  θέση  δεν καλυφθεί  από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με

κινητήρες εσωτερικής καύσης ομάδας Ζ΄ τάξης Β΄ ή Α΄ του Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χει-

ριστή  μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012, για

τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/

5.3.2013  (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄)  υπουργικής  απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει (*)

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δη-

μοτικού σχολείου)  ή  απολυτήριος  τίτλος  Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας  ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παρα-

πάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

γ)  Ισχύουσα  άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική

Απόφαση 3486/1979).

   (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  

Υποψήφιοι  που κατείχαν  άδεια την οποία  αντικατέστησαν βάσει  του π.δ  113/2012,

εφόσον στη 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.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μη-

χανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ

6/12.01.1976/τ.Α’).
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της 

αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο 

τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι 

κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία 

της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων

Ο μ ά δ α ς  Β΄ και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄ ή Α΄  (σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990)  ή άδεια

χειριστή  μηχανημάτων  έργου  (Μ.Ε.) Β΄  ή  Α΄  ομάδας, 1ης ειδικότητας   του  Π.Δ.

113/2012 για το Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.

9.6.4.  (Η)/5-3-2013  (Φ.Ε.Κ.  519/  τ.Β΄/6.3.2013)  υπουργικής  απόφασης,  όπως

τροποποιήθηκε  και ισχύει (*).

β) 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ

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

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη

άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

δευτεροβάθμιας  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

άσκησης επαγγέλματος  χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριμένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς

είτε με  συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

γ)  Ισχύουσα άδεια  οδήγησης αυτοκινήτου  ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική

Απόφαση 3486/1979).
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α'  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση  δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων

Ο μ ά δ α ς  Β΄ και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄ ή Α΄  (σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990)  ή άδεια

χειριστή  μηχανημάτων  έργου  (Μ.Ε.) Β΄  ή  Α΄  ομάδας, 1ης ειδικότητας   του  Π.Δ.

113/2012 για το Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.

9.6.4.  (Η)/5-3-2013  (Φ.Ε.Κ.  519/  τ.Β΄/6.3.2013)  υπουργικής  απόφασης,  όπως

τροποποιήθηκε  και ισχύει (*).

β) 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 άσκησης επαγγέλματος. 

Γίνεται 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.

γ)  Ισχύουσα άδεια  οδήγησης αυτοκινήτου  ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική

Απόφαση 3486/1979).

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση  δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων

Ο μ ά δ α ς  Β΄ και Τάξης Δ΄ ή  Γ΄ ή Β΄ ή Α΄  (σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990)  ή άδεια

χειριστή  μηχανημάτων  έργου  (Μ.Ε.) Β΄  ή  Α΄  ομάδας, 1ης ειδικότητας   του  Π.Δ.

113/2012 για το Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.

9.6.4.  (Η)/5-3-2013  (Φ.Ε.Κ.  519/  τ.Β΄/6.3.2013)  υπουργικής  απόφασης,  όπως

τροποποιήθηκε  και ισχύει (*).

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους  που έχουν αποφοιτήσει  μέχρι  και  το 1980 απολυτήριο
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

και  αντίστοιχη  εμπειρία  τουλάχιστον  τριών  (3)  ετών,  μετά  την  απόκτηση  της

παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

γ) Ισχύουσα άδεια  οδήγησης αυτοκινήτου  ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική

Απόφαση 3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση  δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων

Ο μ ά δ α ς  Β΄ και Τάξης Δ΄ ή  Γ΄ ή Β΄ ή Α΄  (σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990)  ή άδεια

χειριστή  μηχανημάτων  έργου  (Μ.Ε.) Β΄  ή  Α΄  ομάδας, 1ης ειδικότητας   του  Π.Δ.

113/2012 για το Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.

9.6.4.  (Η)/5-3-2013  (Φ.Ε.Κ.  519/  τ.Β΄/6.3.2013)  υπουργικής  απόφασης,  όπως

τροποποιήθηκε  και ισχύει (*).

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

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

δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω

άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

γ) Ισχύουσα άδεια  οδήγησης αυτοκινήτου  ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική

Απόφαση 3486/1979).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι  που κατείχαν  άδεια την οποία  αντικατέστησαν βάσει  του π.δ  113/2012,
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

εφόσον στη 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.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει  εκδοθεί  από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί

να  ισχύει  στο  ελληνικό  έδαφος,  ως  έχει,  εφόσον  τηρούνται  οι  όροι  και  οι

προϋποθέσεις  χορήγησης  της  αντίστοιχης  κατηγορίας  άδειας  οδήγησης  του  π.δ.

51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄).

Στην  περίπτωση που υποψήφιοι  είναι  κάτοχοι  επαγγελματικής  άδειας  οδήγησης

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

πρέπει  να  προσκομίσουν  αντιστοιχία  της  άδειας  οδήγησης  αλλοδαπής  με  τις

επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων

Ομάδας Ι΄ και Τάξης  Γ΄ ή Β΄ ή Α΄,  σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή

μηχανημάτων έργων (Μ.Ε)  Ομάδας Α΄ ή  Β΄ 4ης  ειδικότητας του Π.Δ 113/12 για τα

Μ.Ε  4.2,  4.3  και  4.8 της  κατάταξης  του  άρθρου  2  της

υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ519/τ.Β΄/6-3-

2013), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (*).

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ-

γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελ-

ματικών 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

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης

επαγγέλματος.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος

ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την

Σελίδα 11 από 27

ΑΔΑ: 6ΒΓΔΩΡΣ-Φ5Η



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της

άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του

συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου   Γ΄ ή  C΄ κατηγορίας (Υπουργική Απόφαση

3486/1979).

δ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).

α)  Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων

Ομάδας Ι΄ και Τάξης  Γ΄ ή Β΄ ή Α΄  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή

μηχανημάτων έργων (Μ.Ε) Ομάδας Α΄ ή  Β΄ 4ης ειδικότητας  του Π.Δ. 113/12 για τα

Μ.Ε 4.2, 4.3  και 4.8 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4

(Η)/  5.3.2013  υπουργικής  απόφασης  (ΦΕΚ519/τ.Β΄/6-3-2013),  όπως  αυτή

τροποποιήθηκε και ισχύει (*).

β) 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 άσκησης επαγγέλματος.

Γίνεται 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 άσκησης

επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συ-

νυπολογισμό και εμπειρίας.

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου    Γ΄ ή  C΄ κατηγορίας (Υπουργική Απόφαση

3486/1979).

δ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).

α)  Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Ομάδας Ι΄ και Τάξης  Γ΄ ή Β΄ ή Α΄  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή

μηχανημάτων έργων (Μ.Ε) Ομάδας Α΄ ή  Β΄ 4ης ειδικότητας  του Π.Δ 113/12 για τα

Μ.Ε 4.2,  4.3 και  4.8 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4

(Η)/  5.3.2013  υπουργικής  απόφασης  (ΦΕΚ519/τ.Β΄/6-3-2013),  όπως  αυτή

τροποποιήθηκε και ισχύει.(*).

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

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

δημοτικού σχολείου)  ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

και  αντίστοιχη  εμπειρία  τουλάχιστον  τριών  (3)  ετών,  μετά  την  απόκτηση  της

παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  Γ΄ ή  C΄ κατηγορίας  (Υπουργική Απόφαση

3486/1979).

δ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α)  Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων

Ομάδας Ι΄ και Τάξης  Γ΄ ή Β΄ ή Α΄  σύμφωνα με το Π.Δ 31/1990 ή άδεια χειριστή

μηχανημάτων έργων (Μ.Ε) Ομάδας Α΄ ή  Β΄ 4ης ειδικότητας  του Π.Δ 113/12 για τα

Μ.Ε 4.2 , 4.3 και 4.8 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4

(Η)/  5.3.2013  υπουργικής  απόφασης  (ΦΕΚ519/τ.Β΄/6-3-2013),  όπως  αυτή

τροποποιήθηκε και ισχύει (*).

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

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

δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω

άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου   Γ΄ ή  C΄ κατηγορίας (Υπουργική Απόφαση

3486/1979).

δ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 (*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι  που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει  του Π.Δ. 113/2012,

εφόσον στη 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.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1.Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976

(ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α΄).

2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής

΄Ενωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί

να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋπο-

θέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012,

όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). Στην περί-

πτωση που υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής 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.

105 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης E΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύ-

ει .

β) 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  ΤΕΕ

ειδικότητας  Μηχανών  και  Συστημάτων  Αυτοκινήτου  ή  απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου

Πολυκλαδικού  Λυκείου  τμήματος  Μηχανικών  Αυτοκινήτων  ή  απολυτήριος  τίτλος

Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής

Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών

Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας

του ΟΑΕΔ του ν.  1346/1983 ειδικότητας  Μηχανοτεχνίτη  Αυτοκινήτου   ή  συναφούς

ειδικότητας,  δηλαδή:  Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  Ηλεκτρολογικών

Συστημάτων  Αυτοκινήτου  ή  Ηλεκτρομηχανικών  Συστημάτων  και  Αυτοματισμού

Αυτοκινήτου  ή  Τεχνίτης  Ηλεκτρολόγος  Αυτοκινήτων  Οχημάτων   ή  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 Μαθητείας του ΟΑΕΔ

του  ν.  1346/1983  ή  ν.  3475/2006   ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικής  μονάδας  της

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίο με τα ανωτέρω προσόντα).

α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Ε΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύ-

ει).

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

γ)  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίο  με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Ε΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύ-

ει).

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δη-

μοτικού σχολείου)  ή απολυτήριος  τίτλος  Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας  ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελ-

ματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

γ)  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίο  με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα  επαγγελματική  άδεια  οδήγησης   Ε΄  κατηγορίας (Π.Δ.  51/2012,  όπως

ισχύει).

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δη-

μοτικού σχολείου)  ή απολυτήριος  τίτλος  Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας  ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελ-

ματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

γ)  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Ε΄ κατηγορίας απαιτείται υπο-

χρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα

ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότη-

τας (ΠΕΙ) απαιτείται:

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

εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιο-

χή 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 υποψή-

φιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισ-

σοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση

Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυ-

στέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η  ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρ-

μόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να ανα-

φέρονται:

 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 που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από

την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνε-

ται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτω-

σης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

τούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οι-

κείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για

τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει

δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκο-

μίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η

αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της

εν λόγω επιτροπής.

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

κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης

της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και

σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω

καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται

ο λόγος αδυναμίας καθώς και

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του

υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης

της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προ-

κήρυξη.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

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

ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της

αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο

τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄).  Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι

κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευ-

ρωπαϊκής ΄Ενωσης) για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της

άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

106 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ ή D΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ισχύει).

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχη-

μάτων  ή   Εκπαιδευτή  Υποψηφίων  Οδηγών Αυτοκινήτων  ή  Εκπαιδευτή  Υποψηφίων

Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδι-

κότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυ-

κλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελ-

ματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινή-

των του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστη-

μάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτερο-

βάθμιας  Εκπαίδευσης  ειδικότητας  Μηχανών  Αυτοκινήτου  ή  Σχολής  Μαθητείας  του

ΟΑΕΔ του ν.  1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδι-

κότητας,  δηλαδή:  Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  Ηλεκτρολογικών  Συστη-

μάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου

ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκι-

νήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτο-

κινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκι-

νήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυ-

τήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτη-

ρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελ-

ματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτε-

ροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  Σχολής  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ  του  ν.  1346/1983  ή  ν.

3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-

στοιχης ειδικότητας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίο  με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ ή D΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως

ισχύει).

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

γ)  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίο  με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ ή D΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως

ισχύει).

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δη-

μοτικού σχολείου)  ή απολυτήριος  τίτλος  Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας  ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελ-

ματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

γ)  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίο  με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης  Δ΄ ή D΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως

ισχύει).

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δη-

μοτικού σχολείου)  ή απολυτήριος  τίτλος  Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας  ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

γ)  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή D΄ κατηγορίας απαιτείται

υποχρεωτικά  η  προσκόμιση  του  Πιστοποιητικού  Επαγγελματικής  Ικανότητας

(ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου  για  την  απόδειξη  κατοχής  του  Πιστοποιητικού  Επαγγελματικής

Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

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

εκδίδεται  από  την  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 Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν

λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ

της αρμόδιας υπηρεσίας της 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 που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από

την  ανακοίνωση,  καθώς  και  η  ισχύς  του  (έναρξη  -  λήξη)  και  να

επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω

ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο  είναι  ότι  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  προσκομίσουν  οπωσδήποτε  την

απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και  Επικοινωνιών  της
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για

τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει

δεκτός  για  τη  θέση  του  ΟΔΗΓΟΥ  της  συγκεκριμένης  ανακοίνωσης,  πρέπει  να

προσκομίσει απαραιτήτως  σχετικό  έγγραφο  της  υπηρεσίας  αυτής,  στο  οποίο  να

αναφέρεται  η  αδυναμία  έκδοσης  του  ανωτέρω  πιστοποιητικού  εξ’  αφορμής  της  μη

συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

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

κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης

της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και

σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω

καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται

ο λόγος αδυναμίας καθώς και

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του

υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης

της  κατηγορίας  επαγγελματικής  άδειας  οδήγησης  που  ζητείται  από  την

προκήρυξη.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της

αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο

τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄).  Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι

κάτοχοι  επαγγελματικής  άδειας  οδήγησης  αλλοδαπής  (εκτός  κρατών-μελών  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης) για να γίνουν δεκτοί πρέπει  να προσκομίσουν αντιστοιχία

της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. 

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 67 ετών και  κατ’

εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και

δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

1α.  ΧΡΟΝΟΣ  ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά 
μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω

μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά
μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω

36036360
μονάδες

4
0

8
0

12
0

160 200 240 280 320             360

 

2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)

 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)

 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )
       
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6

μονάδες 50 100 150 200 250 300

 6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

              

7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) *

8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) *

9.   ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ integrated master 35 μονάδες) *

10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  *
 α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες)

β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες)

11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)

μήνες εμπειρίας
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 84 και άνω

μονάδες
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 588

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες)

13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ  (130 μονάδες)

*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών
διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου
σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών,
λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.
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Σημείωση: Oι εξαιρέσεις της παρ. 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  τους  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 Κτίριο), απευθύνοντας την προς την Δ/νση

Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κ. Καραμούτσιου Βασιλική

(τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313300700, 747, 721).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, 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.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

(ΕΕ) 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 ΕΕ.

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 συμπλήρωσής

της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος  δύναται  να  δηλώσει  στην αίτησή του πέρα του ενός  κωδικού θέσης,  εφόσον

διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα. 
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών

(υπολογιζομένων 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 (www  .  thermi  .  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 Παρασκευή 10-03-2023 έως και  Δευτέρα 20-03-2023.

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: Ενημερωτική Πύλη  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:

Ενημερωτική  Πύλη  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 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, 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 προηγείται αυτός που έχει

τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο  (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές
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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 γέννησής 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.1599/1986 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. 
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ της  παρούσας  Ανακοίνωσης  αποτελεί  και  το  «Παράρτημα

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-

2021»,  το  οποίο  περιλαμβάνει:  i)  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 Ενημερωτική Πύλη  Πολίτες  Έντυπα –

Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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