
                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ξάνθη,11/05/2016 

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ      Αρ.Πρωτ.: 16460 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου 

 

Ο Δήμος Ξάνθης ύστερα από την υπ’ αριθ. 92/2016 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ξάνθης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, 

συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, προς κάλυψη των εποχικών –

επειγουσών αναγκών για τον καθαρισμό και τη φύλαξη των περιαστικών δασών σε 

δύο χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Α’ περίοδος: 

Ιούνιος Ιούλιος 2016 και Β΄ περίοδος: Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2016 , για τις εξής 

κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και 

χρονική διάρκεια: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

(ΦΟΡΤΩΤΗ-

ΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB) 

2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ τάξης 

Δ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή 
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 
1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. 
οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την αριθ. οικ. 71993/301/Φ 
113/3-7-2015 απόφαση (*)  
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή 
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ 
ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών 
Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 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 υποβάλει 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) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική 
ή επαγγελµατική, 

 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ τάξης 
Δ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή 
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 
1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. 
οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δύο (2)  

μήνες 



απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την αριθ. οικ. 71993/301/Φ 
113/3-7-2015 απόφαση (*) β) Ο οµώνυµος ή 
αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος 
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος υποβάλει 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) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 

ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,  
 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ τάξης 
Δ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή 
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 
1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. 
οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την αριθ. οικ. 71993/301/Φ 
113/3-7-2015 απόφαση (*) β) Απολυτήριος 
τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και 
το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή 
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής 
ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) 
ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω 
άδειας µηχανοδηγού - χειριστή (*).  γ) Άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελµατική 

 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ τάξης 
Δ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή 
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 
1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. 
οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 2013 
απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την αριθ. οικ. 71993/301/Φ 
113/3-7-2015 απόφαση (*). β) Απολυτήριος 
τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

(δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και 
το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου),ή 
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής 
ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) 



µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω 
άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*).  γ) Άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελµατική, 

 
(*)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 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
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’).  
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι 
κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να 
προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας 
υπηρεσίας «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας 
της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις 
επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής». 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

(ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ 

ΓΑΙΩΝ -

ΓΚΡΕΪΤΕΡ) 

2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1.Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) 
ειδικότητας 3- ομάδας Α, του Π.Δ. 113/2012, 
για το Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης αριθ. 
οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05.03.2013(*), ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Ζ΄ 
και τάξης Γ΄ του Π.Δ. 31/1990 (ΦΕΚ 
11/τ.Α΄/1990), που λειτουργούν με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης ή άδεια μηχανοδηγού 
χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων 
ομάδας Β΄ και τάξης Β΄ του Π.Δ. 22/1976 
(ΦΕΚ 6/τ.Α΄/1976).  
2.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική. 
3.Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ 
η΄ Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ 

του Ν. 1346/83 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 υποβάλει 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. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1.Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) 
ειδικότητας 3 - ομάδας Α, του Π.Δ. 113/2012, 

Δύο (2)  

μήνες 



για το Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05.03.2013(*), ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Ζ΄ 
και τάξης Γ΄ του Π.Δ. 31/1990 (ΦΕΚ 
11/τ.Α΄/1990), που λειτουργούν με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης ή άδεια μηχανοδηγού 
χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων 
ομάδας Β΄ και τάξης Β΄ του Π.Δ.22/1976 
(ΦΕΚ 6/τ.Α΄/1976). 
2.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική. 
3.Ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος 
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος 
αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει 
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. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1.Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) 
ειδικότητας 3 - ομάδας Α, του Π.Δ. 113/2012, 
για το Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης αριθ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05.03.2013(*), ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Ζ΄ 
και τάξης Γ΄ του Π.Δ. 31/1990 (ΦΕΚ 
11/τ.Α΄/1990), που λειτουργούν με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης ή άδεια μηχανοδηγού 
χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων 
ομάδας Β΄ και τάξης Β΄ του Π.Δ. 22/1976 
(ΦΕΚ 6/τ.Α΄/1976). 
2.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική. 
3.Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για 
υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 
το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 
ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω 
άδειας μηχανοδηγού– χειριστή. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1.Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) 
ειδικότητας 3 - ομάδας Α, του Π.Δ. 113/2012, 

για το Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης αριθ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05.03.2013(*), ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Ζ΄ 
και τάξης Γ΄ του Π.Δ. 31/1990 (ΦΕΚ 
11/τ.Α΄/1990), που λειτουργούν με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης ή άδεια μηχανοδηγού 
χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων 
ομάδας Β΄ και τάξης Β΄ του Π.Δ. 22/1976 
(ΦΕΚ 6/τ.Α΄/1976).  



2.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική. 
3.Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για 
υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 
το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω 
άδειας μηχανοδηγού –χειριστή. 

(*) 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. 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι 
κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να 
προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
«περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές 
άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. ∆ίπλωµα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ 
ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων 
Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 
Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 
του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:  
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή  
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και 
Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή -Ηλεκτρικού 

Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή - Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου 
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 
1346/1983 ή - Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής µμονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.  
2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης 
Γ΄ κατηγορίας  
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ), σύμφωνα µε τις Συμπληρωματικές 
∆διευκρινίσεις που ακολουθούν).  
 (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
1. Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής 
µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 

Δύο (2)  

μήνες 



ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής.  
2. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης 
Γ΄ κατηγορίας  
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ), σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές 
∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
1. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
µέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την 
απόκτηση της απαιτούμενης επαγγελματικής 
άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 
2. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης 
Γ΄ κατηγορίας  
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ), σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές 
∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
1. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου 
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την 
απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου. 
2. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης 
Γ΄ κατηγορίας  
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ), σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές 
∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου Γ’ ή Γ’ + Ε’ κατηγορίας από 
10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται 
υποχρεωτικά η προσκόμιση του 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ).  

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
(σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα 

ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του 
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) απαιτείται :  
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, 
το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 
εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας. στην περιοχή 
της οποία 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 υπηρεσία της Δ/νσης 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 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 Ο∆ΗΓΟΥ 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 προκήρυξη 
απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία 
λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης 
θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της 
οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.  
Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας 
υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, 
λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων 
της, αρκεί : α) η προσκόµιση της βεβαίωσης 
της υπηρεσίας αυτής στην οποία να 
αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και β) η 
προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης 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.  
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι 
κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να 
προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας 
υπηρεσίας «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας 
της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις 
επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής». 



ΕΡΓΑΤΕΣ 

(Χειρωνακτικών 

Εργασιών) 

8 ΧΩΡΙΣ ΤΥΠΙΚΆ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: παρ. 7 του 
άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως 
τροποποιήθηκε με τη παρ. 2 του άρθρου 5 του 
Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206 Α) 
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Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 

εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου 

σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.(όπου απαιτείται)  

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 

4. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας (όπου απαιτείται) 

5. Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή μηχανήματος έργου (όπου απαιτείται)  

6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ χρόνου ανεργίας (όταν υπάρχει) 

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 

3584/07  

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο Μητρώων και 

Διαδικασιών Προσωπικού  του Δήμου Ξάνθης (Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα γωνία., 

τηλ: 2541028398) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και αρμόδιοι για την 

παραλαβή είναι οι υπάλληλοι του γραφείου: κα. Βασιλούδη Δέσποινα και κ. 

Ιωάννης Παπαδόπουλος.   

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος (Πλατεία Δημοκρατίας) και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofxanthi.gr. Συγκεκριμένα, από τις 12/05/2016 

έως 23/05/2016 (καθώς 21/05/2016 είναι Σάββατο) 

 

 

 
Ο ΑΝΤIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 

http://www.cityofxanthi.gr/

