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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                          ηδεξφθαζηξν 08/04/2020 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ       Αξηζ. Πξση.: 2782 

ΓΖΜΟ ΗΝΣΗΚΖ 

Σαρ. Γηεχζπλζε:Δι. Βεληδέινπ 34 

Σ.Κ.          :623 00 

Πιεξνθ.   :Μπηδέθε Αθξνδίηε 

Σει:2323350213 

Fax:23230 28867 

Email:prosopiko@sidiki.gr 

 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2020 

γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

Ο Γήκνο ηληηθήο 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/η.Α΄/3-3-1994), 

φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224/η. Α΄/2-12-2016). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η. Α΄/7-6-2010), 

φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54/η. Α΄/14-3-2012). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – 

Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 ΦΔΚ Α΄161 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

(ΦΔΚ 74/η. Α΄/26-3-2014). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ» ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/η.Α΄/31-10-2014), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 4554/2018 (ΦΔΚ 

130η.Α΄/18-7-2018). 

6. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Ν. 4528/2018 «Κχξσζε χκβαζεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Παζηέξ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 50/η. 

Α΄/16-3-2018). 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο-Πξφγξακκα Κιεηζζέλεο Ι» (ΦΔΚ 133/η. Α΄/19-7-2018). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4590/2019 «Δλδπλάκσζε Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ 

Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.), ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 17/η.Α΄/07-2-2019).    
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9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 4674/2020 «ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή 

ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξχζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 53/η.Α΄/11-03-2020). 

10. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ ηεζζαξαθνζηνχ έθηνπ «Καηεπείγνληα δεηήκαηα 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα» ηεο απφ 30-03-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ «Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχCOVID-19 θαη 

άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 75/η.Α΄/30-3-2020). 

11. Σελ ππ΄ αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/2017 Τπνπξγηθή Απφθαζε 

«Καζνξηζκφο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ – εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

Ν. 4440/2016…» (ΦΔΚ 272/η.Β΄/6-2-2017). 

12. Σελ ππ’ αξηζ. 7/30-1-2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο 

κε ζέκα: «Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2019».  

13. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 2666/27-02-2019 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο κε ζέκα: «Δηζεγεηηθή έθζεζε γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην Γήκν ηληηθήο Ν. εξξψλ. (ε 

πξνθαινχκελε δαπάλε ζα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα). 

14. Την  υπ’  αριθ.  πξση:  ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΔΓΚΡ./88/16166/24-4-2019  απφθαζε  ηεο  

Δπηηξνπήο  ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο αξηζκ. 33/2006 ΠΤ (Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη 

πξνζιήςεσλ ζην ∆εκφζην Σνκέα) (ΦΔΚ 280/Α΄) φπσο ηζρχεη, κε  ηελ  νπνία  

εγθξίζεθε  γηα  ην  ∆ήκνηληηθήο  ε  πξφζιεςε  δχν (2) αηφκσλ  κε ζρέζε  εξγαζίαο  

ηδησηηθνχ  δηθαίνπ  νξηζκέλνπ  ρξφλνπ, ζχκθσλα  κε  ην  ππ’  αξηζκ.  πξση. 

32112/25-04-2019  έγγξαθν  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Δζσηεξηθψλ κε  ζέκα:  «Έγθξηζε  

πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ  κε  ζρέζε  εξγαζίαο  ηδησηηθνχ  δηθαίνπ  νξηζκέλνπ  

ρξφλνπ  ζηνπο  ΟΣΑ  α’  θαη  β’ βαζκνχ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηνπο 

Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο». 

15. Σελ αξηζ. 156/5-7-2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ ηληηθήοκε 

ζέκα «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ιφγσ πεξηθνπήο ζέζεσλ». 

16. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο (ΦΔΚ 2134/η.Β΄/13-7-

2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

17. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. ΓΤ/21-02-2020βεβαίσζε ηεο  Πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ  Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο γηα ηελ χπαξμε ησλ 

ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ. 

18. Σν ππ’  αξηζ. πξση. 240391(1491)/15-4-2019 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο 

θαη Πεξηβάιινληνο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο εξξψλ κε ζέκα: «Οξηζκφο 

απαηηνχκελεο άδεηαο ρεηξηζηή». 

19. Σν ππ’  αξηζ. πξση. 128037(811)/28-02-2020 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο θαη 

Πεξηβάιινληνο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο εξξψλ κε ζέκα: «Οξηζκφο απαηηνχκελεο 

άδεηαο ρεηξηζηήγθξετληεξ». 

20. Σν ππ΄αξηζ. πξση. 2757/8-4-2020 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο Γηεχζπλζεο  

Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε ζέκα: «Καηεπείγνληα δεηήκαηα 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δεκνζίνπ ηνκέα» 
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Αλαθνηλψλεη 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δχν (2) 

αηφκσλ  γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο, πνπ εδξεχεη 

ζην ηδεξφθαζηξν θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα θαη 

δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα 

(ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 

ζέζεο 
Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθφηεηα 

Γηάξθεηα 

ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 

αηφκσλ 

101 
Γήκνο ηληηθήο 

Ν. εξξψλ 

ηδεξφθαζηξν 

Ν. εξξψλ 

ΓΔ 

 Υεηξηζηψλ 

Μεραλεκάησλ 

΄Δξγσλ (θαπηηθνχ 

Μεραλήκαηνο) 

8 κήλεο 1 

102 
Γήκνο ηληηθήο 

Ν. εξξψλ 

ηδεξφθαζηξν 

Ν. εξξψλ 

ΓΔ  

Υεηξηζηψλ 

Μεραλεκάησλ 

Έξγσλ 

(ΙζνπεδσηήΓαηψλ) 

8 κήλεο 1 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ θαη 

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 

ΓΔ 

 Υεηξηζηψλ 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

α) Ηζρχνπζα άδεηα µεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή µεραλεµάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ 

Οµάδαο Β΄ θαη Σάμεο Γ΄ ή Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 31/1990  ή άδεηα ρεηξηζηή 

κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) ηνπιάρηζηνλ Β΄ Οµάδαο1
εο

 εηδηθφηεηαο ηνπ Π.∆. 113/2012 

γηα ηα Μ.Δ. 1.3ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ΄αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 

(Η)/5.3.2013 απφθαζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο αξηζκ. νηθ. 

71993/301/Φ113/3-7-2015, νηθ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 θαη νηθ. 74285/176/Φ113/9-7-

2018 απνθάζεηο (*). 

β) Ονκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπή Σερληθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ 

Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήοή Σερληθψλ 

Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ θαη 

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

Μεραλεκάησλ 

΄Δξγσλ 

(θαπηηθνχ 

Μεραλήκαηνο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε 

άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο 

ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο 

άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 

γ)Ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή (Τπνπξγηθή 

απφθαζε 3486/1979). 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  

(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  

α) Ηζρχνπζα άδεηα µεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή µεραλεµάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ 

Οµάδαο Β΄ θαη Σάμεο Γ΄ ή Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 31/1990  ή άδεηα ρεηξηζηή 

µεραλεµάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) ηνπιάρηζηνλ Β΄ Οµάδαο 1
εο

 εηδηθφηεηαο ηνπ Π.∆. 113/2012 

γηα ηα Μ.Δ. 1.3 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ΄αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 

(Η)/5.3.2013 απφθαζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο αξηζκ. νηθ. 

71993/301/Φ 113/3-7-2015, νηθ.  84123/305/Φ113/8-8-2016 θαη νηθ. 74285/176/Φ113/9-

7-2018 απνθάζεηο (*). 

β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο 

ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, ν νπνίνο 

νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο 

ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη 

βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο, γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα 

κεραλνδεγνχ–ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε 

κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.  

γ)Ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή (Τπνπξγηθή 

απφθαζε 3486/1979). 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ θαη 

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ B' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  

(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  

α) Ηζρχνπζα άδεηα µεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή µεραλεµάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ 

Οµάδαο Β΄ θαη Σάμεο Γ΄ ή Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 31/1990  ή άδεηα ρεηξηζηή 

µεραλεµάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) ηνπιάρηζηνλ Β΄ Οµάδαο 1
εο

 εηδηθφηεηαο ηνπ Π.∆. 113/2012 

γηα ηα Μ.Δ. 1.3 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ΄αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 

(Η)/5.3.2013 απφθαζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο αξηζκ. νηθ. 

71993/301/Φ 113/3-7-2015, νηθ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 θαη νηθ. 74285/176/Φ113/9-

7-2018 απνθάζεηο. 

β) Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

γπκλαζίνπ ή γηα  ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ)  ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο  θαηψηεξεο  Σερληθήο ρνιήο 

ηνπ Ν.Γ.580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο  ή άιινο 

ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαηαληίζηνηρε εκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, 

κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή (*).  

γ) Ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή (Τπνπξγηθή 

απφθαζε 3486/1979). 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

α) Ηζρχνπζα άδεηα µεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή µεραλεµάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ 

ΟµάδαοΒ΄ θαη Σάμεο Γ΄ ή Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 31/1990 ή άδεηα ρεηξηζηή 

µεραλεµάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) ηνπιάρηζηνλ Β΄ Οµάδαο1
εο

 εηδηθφηεηαο ηνπ Π.∆. 113/2012 

γηα ηα Μ.Δ.1.3 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ΄αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 

(Η)/5.3.2013 απφθαζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο αξηζκ. νηθ. 

71993/301/Φ 113/3-7-2015, νηθ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 θαη νηθ. 74285/176/Φ113/9-

7-2018 απνθάζεηο. 

β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

γπκλαζίνπ ή γηα  ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 

ΑΔΑ: 6ΚΡ8Ω1Υ-Η9Ν
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ θαη 

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

 

 

 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ)  ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο  θαηψηεξεο  Σερληθήο ρνιήο 

ηνπ Ν.Γ.580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο  ή άιινο 

ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαηαληίζηνηρε εκπεηξίαηνπιάρηζηνλέμη (6) κελψλ, κεηά 

ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή (*).  

γ) Ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή (Τπνπξγηθή 

απφθαζε 3486/1979). 

 (*) ΔΠΗΖΜΑΝΖ 

Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ 113/2012, 

εθφζνλ ζηε λέα απηή άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα θαη ε εκεξνρξνλνινγία 

θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. 

Ζ ελ ιφγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην βαζκνιoγνχκελν 

θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο. 

 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 

Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο-κέινο ηεο  Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο 

ή απφ ηε Ννξβεγία ή απφ ηελ Ιζιαλδία ή απφ ην Ληρηελζηάηλ, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζην 

ειιεληθφ έδαθνο, σο έρεη, εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο 

αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ π.δ. 51/2012, φπσο ηζρχεη (παξ. 6, άξζξν 

ηξίην, Ν. 4383/2016 ΦΔΚ 72/20-4-2016/η.Α΄).ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνη είλαη 

θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο (εθηφο θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο) γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία ηεο 

άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο. 

 

102 

ΓΔ Υεηξηζηψλ 

Μεραλεκάησλ 

Έξγσλ 

(Ιζνπεδσηήγηα

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 

α) Ηζρχνπζα άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ 

έξγσλΟκάδαο Ε’ θαη Σάμεο Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ (ΠΓ 31/1990) ή άδεηα ρεηξηζηή 

κεραλεκάησλέξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α΄, 3εοΔηδηθφηεηαο ηνπ Π.Γ. 113/12 γηα ηα Μ.Δ. 

3.5ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 

ΑΔΑ: 6ΚΡ8Ω1Υ-Η9Ν
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ θαη 

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

ψλ) 5.3.2013απφθαζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο 

ππ΄αξηζ.νηθ.71993/301/Φ113/3-7-2015, νηθ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 θαη 

νηθ.74285/176/Φ113/9-7-2018 απνθάζεηο (*). 

β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ 

ΠνιπθιαδηθνχΛπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο 

ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ Γεπηεξνβάζκηαοεθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο 

ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ήάιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεοεηδηθφηεηαο ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε 

άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ήάιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε 

ηεο αξκφδηαο γηα ηελέθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ-

ρεηξηζηήρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε 

ζπλππνινγηζκφθαη εκπεηξίαο. 

γ) Ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή(Τπνπξγηθή 

Απφθαζε 3486/1979). 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α ́ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

α) Ηζρχνπζα άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ 

έξγσλΟκάδαο Ε’ θαη Σάμεο Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ (ΠΓ 31/1990) ή άδεηα ρεηξηζηή 

κεραλεκάησλέξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α΄, 3εο Δηδηθφηεηαο  ηνπ Π.Γ. 113/12 γηα ηα Μ.Δ. 

3.5ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 

5.3.2013απφθαζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο 

ππ΄αξηζ.νηθ.71993/301/Φ113/3-7-2015, νηθ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 θαη 

νηθ.74285/176/Φ113/9-7-2018 απνθάζεηο (*). 

β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεοηερληθήο 

ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, ν νπνίνο 

νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.Γίλεηαη επίζεο δεθηφο 

νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήοζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή 

ΑΔΑ: 6ΚΡ8Ω1Υ-Η9Ν
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ θαη 

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεηβεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα 

ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε άδεηακεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψοείηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 

γ) Ηζρχνπζα άδεηα απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή (Τπνπξγηθή 

Απφθαζε3486/1979). 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β ́ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

α) Ηζρχνπζαάδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ 

έξγσλΟκάδαο Ε’ θαη Σάμεο Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ (ΠΓ 31/1990) ή άδεηα ρεηξηζηή 

κεραλεκάησλέξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α΄, 3εο Δηδηθφηεηαο  ηνπ Π.Γ. 113/12 γηα ηα Μ.Δ. 

3.5ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 

5.3.2013απφθαζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο 

ππ΄αξηζ.νηθ.71993/301/Φ113/3-7-2015, νηθ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 θαη 

νηθ.74285/176/Φ113/9-7-2018 απνθάζεηο. 

β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. 

απνιπηήξηνηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 

1980απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο 

θαηψηεξεοΣερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ 

ΔηδηθήοΔπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 

ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε 

εκπεηξίαηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ 

άδεηαοκεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή (*). 

γ) Ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή(Τπνπξγηθή 

Απφθαζε 3486/1979). 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ ́ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

α) Ηζρχνπζα άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ 

έξγσλΟκάδαο Ε’ θαη Σάμεο Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ (ΠΓ 31/1990) ή άδεηα ρεηξηζηή 

κεραλεκάησλέξγνπ (Μ.Δ.) Οκάδαο Α΄, 3εο Δηδηθφηεηαο ηνπ Π.Γ. 113/12 γηα ηα Μ.Δ. 

ΑΔΑ: 6ΚΡ8Ω1Υ-Η9Ν



9 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ θαη 

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

3.5ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 

5.3.2013απφθαζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο 

ππ΄αξηζ.νηθ.71993/301/Φ113/3-7-2015, νηθ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 θαη 

νηθ.74285/176/Φ113/9-7-2018 απνθάζεηο. 

β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο 

(δει.απνιπηήξηνηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη 

ην 1980απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο 

θαηψηεξεοΣερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ 

ΔηδηθήοΔπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 

ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε 

εκπεηξίαηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο 

κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή (*). 

γ) Ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή(Τπνπξγηθή 

Απφθαζε 3486/1979). 

( * )ΔΠΗΖΜΑΝΖ: 

Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ.113/2012, 

εθφζνλ ζηε λέα απηή άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα θαη εκεξνρξνλνινγία 

θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.Ζ ελ ιφγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ηνβαζκνινγνχκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο. 

 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 

1)Γηα ηα ζεξκηθά κεραλήκαηα γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο 

ΜεραλνδεγψλΥεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ Δθηέιεζεο Σερληθψλ Έξγσλ, πνπ 

ρνξεγήζεθαλ βάζεη 

ηνπ π.δ. 22/1976 (ΦΔΚ 6/η.Α΄/12-1-1976). 

2) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο-κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο΄Δλσζεο ή απφ ηε Ννξβεγία ή απφ ηελ Ιζιαλδία ή απφ ην Ληρηελζηάηλ, 

εμαθνινπζείλα ηζρχεη ζην ειιεληθφ έδαθνο, σο έρεη, εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη 

νηπξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ 

π.δ.51/2012, φπσο ηζρχεη (παξ. 6, άξζξν ηξίην, Ν. 4383/2016 ΦΔΚ 72/20-4-2016/η.Α΄). 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ θαη 

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 

αιινδαπήο (εθηφο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο) γηα λα γίλνπλ δεθηνί 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο 

επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο. 

 

Οη ππνςήθηνη ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 

ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κολάδες γηα 4 κήλες αλεργίας θαη 75 κολάδες αλά κήλα αλεργίας άλω ηωλ 4 κελώλ, κε αλώηαηο όρηο ηοσς 12 κήλες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο) 

αριθμός ηέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αθορά κόλο ηις ειδικές περιπηώζεις ποισηεθλίας με ηρία (3) ηέκνα     

 
        4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κολάδες γηα θάζε ηέθλο) 

αριθμός ηέκνων 3           

μονάδες 120           

 

       6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κολάδες γηα θαζέλα από ηα δύο πρώηα ηέθλα θαη 50 κολάδες γηα ηο ηρίηο) 

αριθμός ηέκνων 1 2 3 

μονάδες 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο) 

αριθμός ηέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 

        9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ οη κολάδες ηοσ βαζηθού ηίηιοσ κε 2 δεθαδηθά ψεθία ποιιαπιαζηάδοληαη κε ηο 40, ελώ γηα ΓΔ κε ηο 20) 

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

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

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

        10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κολάδες αλά κήλα εκπεηρίας θαη έως 60 κήλες) 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 
 

        11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ηο ποζοζηό αλαπερίας ποιιαπιαζηάδεηαη κε ηο ζσληειεζηή “3”) 

ποζοζηό αναπηρίας 50% … 60% …              

μονάδες 150 … 180 …              
 

        12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ηο ποζοζηό αλαπερίας ποιιαπιαζηάδεηαη κε ηο ζσληειεζηή “2”) 
 
ποζοζηό αναπηρίας 
 

50% … 60% … 67% … 70% …          

Μονάδες 
 

100 … 120 … 134 … 140 …          
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Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθφ 101 θαη 102πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ 

θαηαηάζζνληαη κε ηα ίδηα πξνζφληα πξφζιεςεο, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ 

κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνηφισλ ησλ δήκσλ ηνπ Ννκνχ εξξψλ. 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΓΔ)  

Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε 

ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε 

θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

 

 

 

 

101-102 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απφθηεζεηεο δεηνχκελεο 

θαηά πεξίπησζε,απφ ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε άδεηαο κεραλνδεγνχ - 

ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ (Γηα ηηο άδεηεο 

πνπ εθδφζεθαλ βάζεη ηνπ Π.Γ 113/2012 θαη ησλ ππ΄αξηζ. 

νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013, νηθ.71993/301/Φ113/3-7-2015, 

νηθ.84123/305/Φ113/8-8-2016 θαη νηθ. 74285/176/Φ113/09-07-2018 

απνθάζεσλ βι.  ζρεηηθή επηζήκαλζε ζηα πξνζφληα). 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε 

Α(1)ή Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

 

Οη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο γηα ηηο αλσηέξσ εηδηθφηεηεο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

(ΟΥ) κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελφηεηα Δ., ππνελφηεηα 

«ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).   

 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), 

ησλ ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν ζην e-mail:prosopiko@sidiki.grφια ηα  απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα 

Αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ 

Υξφλνπ (ΟΥ)»κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019» δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα 

mailto:prosopiko@sidiki.gr
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νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ  αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 

ΠΡΟΟΥΉ: ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε αλαδήηεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, είηε κε ειεθηξνληθφ είηε κε άιιν ηξφπν, ιφγσ ησλ 

ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ, ν ππνςήθηνο δχλαηαη λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

Ν.1599/1986 (Α΄ 75) ζχκθσλα κε ηελ νπνία εθφζνλ   πξνθχςεη πξνζιεπηένο, ζά 

πξνζθνκίζεη απηά ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν θαη πάλησο άκεζα κεηά ηε ιήμε ησλ 

έθηαθησλ κέηξσλ ιφγσ ηνπ θνξσλντνχCOVID-19. 

 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: 

1. «Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο», πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

Αλαθνίλσζε, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην «Παξάξηεκα 

Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο 

«02-12-2019» θαη εηδηθφηεξα ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ κε ηίηιν 

«ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ». 

2. Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), γηα 

φζνπο ππνςεθίνπο επηθαινχληαη Πνιπηεθληθή ηδηφηεηαππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά είηε ζε 

επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, είηε ζε 

πξσηφηππα. 

3. Ο ππνςήθηνο πξνο απφδεημε ησλ ηδηνηήησλ ηεο πνιπηεθληθήο, ηεο ηξηηεθληθήο θαη 

κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ζηελ 

αίηεζε ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6 ή ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 

1599/1986, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη 

πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ησλ σο άλσ 

ηδηνηήησλ. 

4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ηδίνπ ή ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία 17 θαη 18 ηνπ Κεθαιαίνπ 

ΗΗ ηνπ αλσηέξνπ Παξαξηήκαηνο. 

ΠΡΟΟΥΖ: Όηαλ ην άηνκν κε αλαπεξία απφ ην νπνίν ν ππνςήθηνο αληιεί πξνζηαζία 

είλαη έγγακν πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθήο ηνπ 
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νηθνγέλεηαο θαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο παηξηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο, 

απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ ελ ιφγσ νηθνγελεηψλ. 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ 

εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)», κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019» 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο Αλαθνίλσζεο 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα φξηα 

ειηθίαο θαη φια ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 (φπσο ηζρχεη), λα 

δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Nνκνχεξξψλ, 

εθφζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε 

δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δχν (2) θνξέο. 

Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο Αλαθνίλσζεο[καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ 

πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019» λα 

γίλεη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ ηληηθήοθαζψο 

θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπνηνπ Γήκνπ(www.sintiki.gov.gr). Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο 

ηζρχεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ  είηε ζην e-mail: sox@asep.grείηε 

ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 

ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ,καδί κε ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε 

δηθαηνινγεηηθάείηε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζην e-mail: prosopiko@sidiki.gr. 

Κάζε ππνςήθηνο δχλαηαη λα δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ πέξαλ ηνπ ελφο θσδηθνχ ζέζεο, 

εθφζνλ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα.  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο 

εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 

παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπΓήκνπ ηληηθήοθαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ 

(www.sintiki.gov.gr) , εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο 

εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο 

mailto:sox@asep.gr
mailto:prosopiko@sidiki.gr
http://www.sintiki.gov.gr/
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εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία ή κε εξγάζηκε), ηφηε ε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

ηεο ππεξεζίαο καο (www.sintiki.gov.gr) β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 

ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – 

Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε 

(www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: χλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο 

αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη 

απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – 

Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ. 

Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη 

ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο Αλαθνίλσζεο). 

Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ 

πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Πξνεγνχληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θχξηα πξνζφληα ηεο 

εηδηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).  

2. Η θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα (κύρια ή επικοσρικά) 

γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα 

βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, πολσηεκνική ιδιόηηηα, ηριηεκνική 

ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικφν ηέκνφν, μονογονεχκή ιδιόηηηα, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, εμπειρία, 

αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ). 

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο πνπ 

έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (τρόνος ανεργίας) θαη, 

αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην 

(αριθμός ηέκνφν πολύηεκνης οικογένειας) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ θαη πάιη ηζνβαζκνχλ, 

πξνεγείηαη ν κεγαιχηεξνο ζηελ ειηθία κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ, ελψ, αλ 

εμαληιεζνχλ φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ε κεηαμχ ηνπο ζεηξά θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα 

θιήξσζε. 

http://www.sintiki.gov.gr/
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ΠΡΟΟΥΖ: Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθφ 101 θαη 102,πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, 

πνπ θαηαηάζζνληαη κε ηα ίδηα πξνζφληα πξφζιεςεο, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ 

κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνηφισλ ησλ δήκσλ ηνπ Ννκνχ εξξψλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη,ην αξγφηεξν κέζα ζε 

είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο,ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεοησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ 

καοθαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπνηεο Τπεξεζίαο καο(www.sintiki.gov.gr), ηνπο νπνίνπο πξέπεη 

λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί θαηζρεηηθφπξαθηηθφ 

αλάξηεζεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη) ην νπνίν ζα 

ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθφ απηφ ζα απνζηαιεί 

απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.grείηε ζην fax: 210 6467728 ή 213 

1319188. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, κέζα 

ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά), ε νπνία 

αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. 

 Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν  απεπζείαο ζηε 

Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηνπ Απνθεληξσκέλνπ Σκήκαηνο ΑΔΠ Θεζζαινλίθεο ζην e-

mail: thessaloniki@asep.gr θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ 

θαηαβνιήο παξαβφινπ είθνζη επξψ (20 €), πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγφηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» 

ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

(Γ.Ο.Τ.).  Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθφ/αξηζκφ ηνπ παξαβφινπ ζηελ 

έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ κέρξη ηε ιήμε 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη 

δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. 

Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ 

ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξφζιεςε  

http://www.sintiki.gov.gr/
mailto:sox@asep.gr
mailto:thessaloniki@asep.gr
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Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ακέζσο κεηάηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 

Σπρφλ αλακφξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ 

πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην θνξέα, ελψ 

απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη 

απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ 

εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, 

αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 

νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ 

πηλάθσλ απφ ην ΑΔΠ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, 

απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη 

ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Τπνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξφζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εθ λένπ, ην θψιπκα 

ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο, πξέπεηθαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο λα 

ππνβάινπλ ζην θνξέα ππεχζπλε δήισζεθαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα 

δειψλνπλ φηη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο δελ έρνπλ απαζρνιεζείή έρνπλ απαζρνιεζεί 

(δειψλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν θνξέαο απαζρφιεζεο) κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ 

αλαγθψλ ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ 

λ.3812/2009. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεχζπλεο δήισζεο, ε ζρεηηθή 

απφθαζε πξφζιεςεο αλαθαιείηαη. Δάλ ε δήισζε είλαη ςεπδήο ή αλαθξηβήο, ε ζχκβαζε 

εξγαζίαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξφζιεςε αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά. ηηο αλσηέξσ 

πεξηπηψζεηο, νη επηιεγέληεο ή πξνζιεθζέληεο ππνςήθηνη αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ 

ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά 

εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ.  

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνχζαο Αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παξάξηεκα 

Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο 

«02-12-2019»  ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – 

ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, ζε ζπλδπαζκφ κε επηζεκάλζεηο 

ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ΑΔΑ: 6ΚΡ8Ω1Υ-Η9Ν
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απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Παξάξηεκα απηφ, κέζσ ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο 

δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: 

Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα - Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ θνξέσλ Οξ. 

Υξφλνπ (ΟΥ).  

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΗΝΣΗΚΖ 

 

 

ΦΧΣΗΟ ΓΟΜΟΤΥΣΗΓΖ 

ΑΔΑ: 6ΚΡ8Ω1Υ-Η9Ν


		2020-04-09T12:04:20+0300
	Athens




