ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.4/18-4-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης 92

Περίληψη
Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2)
μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας του
Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.13206/14-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να
συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 35
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
20) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
21) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
22) Μπένης Δημήτριος
4) Βασιλούδης Ηλίας
23) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
5) Γιαννώτα Θεοδώρα
24) Μποζ Ραμαδάν
6) Γκιρτζίκη Αλεξία
25) Μυλωνάς Γεώργιος
7) Γουναρίδης Στυλιανός
26) Ξυνίδης Αθανάσιος
8) Δημούδη Χρυσούλα
27) Παπαδόπουλος Κυριάκος
9) Ηλιάδης Θωμάς
28) Παρτσαλίδου Δέσποινα
10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
29) Σδρέβανος Μαρίνος
11) Ιγιαννίδης Στέφανος
30) Ταρενίδης Παναγιώτης
12) Καμαρίδης Ιπποκράτης
31) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
13) Καρά Αχμέτ
32) Τσέπελης Εμμανουήλ
14) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
33) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κιρατζή Ερκάν
34) Χασάν Ογλού Φερτούν
16) Κολλάρος Γεώργιος
35) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
17) Κυριακίδης Αλέξανδρος
18) Λομβαρδέας Μιχαήλ
19) Λύρατζης Πασχάλης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μιχαλοπούλου Αλίκη
4) Τσεγγελίδης Ιωάννης
2) Παπασταματίου Γεώργιος
5) Τσιακίρογλου Σωτήριος
3) Τόπ Ισμέτ
6) Χασάν Ογλού Ορχάν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.12866/12-4-2016 εισήγηση του
τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
102/26.08.2015 τεύχος Α’), 2) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. κ’ του Ν. 2190/1994, 3) Τον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, όπως δημοσιεύθηκε και ισχύει στο ΦΕΚ 1419/Β/126-2013, 4) Τις ανάγκες του Δήμου Ξάνθης για καθαρισμό και φύλαξη των δασών στα πλαίσια
πυρασφάλειας κατά τους θερινούς μήνες
Με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου
41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ

102/26.08.2015 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής: «1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού
οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση,
η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια στις δημοτικές
κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α΄ 180).
Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης
σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον
πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους,
το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή
των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή
απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21
του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης
ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών
διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας
τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή
διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος, 3. Η πρόσληψη του προσωπικού
των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως
ισχύει».
Με τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του Ν. 2190/94: «Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο
υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης
σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον
πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο
μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων
πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε
προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997».
Στα πλαίσια προγράμματος προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου
πυρκαγιάς κατά την αντιπυρική περίοδο 2016, ο Δήμος μας οφείλει να προβεί σε εργασίες καθαρισμού ώστε
να μην δημιουργηθούν εστίες πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών κατά τους θερινούς μήνες.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος μας έχει την ευθύνη καθαρισμού των πρανών αγροτικών δρόμων που βρίσκονται
εντός δασικών περιοχών, τον καθαρισμό από ξερά χόρτα και βάτα παραμελημένων ιδιωτικών οικοπέδων και
τον καθαρισμό περιαστικών δασών και αλσυλλίων από την ξερή βλάστηση και τα σκουπίδια. Στην χωρική
αρμοδιότητα του Δήμου μας υπάρχουν πολλές δασικές εκτάσεις που στη συντριπτική τους πλειοψηφία
περιλαμβάνουν κωνοφόρα δέντρα.
Παράλληλα, ο Δήμος Ξάνθης αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε τακτικό προσωπικό. Κατά τη θερινή
περίοδο δε οι ελλείψεις σε προσωπικό επιδεινώνονται καθώς πρέπει να χορηγηθεί υποχρεωτικά και ένα
μέρος των κανονικών αδειών του προσωπικού.
Δεδομένου ότι ο μη έγκαιρος καθαρισμός των περιαστικών δασών της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου
Ξάνθης, μπορεί να επιφέρει δυσμενείς και μη αναστρέψιμες συνέπειες, είναι απαραίτητη η πρόσληψη
προσωπικού που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση των παραπάνω κατεπειγουσών εποχικών αναγκών
(καθαρισμός, φύλαξη περιαστικών δασών στα πλαίσια δασοπροστασίας).
Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου , η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12)
μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Συμβούλιό σας την πρόσληψη συνολικά δεκατεσσάρων (14)
ατόμων οι οποίοι θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
(2) μηνών για τον καθαρισμό και τη φύλαξη των περιαστικών δασών σε δύο χρονικές περιόδους κατά τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (από 1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου – ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999)

Συγκεκριμένα:
Α’ χρονική περίοδος για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο 2016:
Ένας (1) ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργων (Φορτωτή Εκσκαφέα JCB)
Ένας (1)ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργων (Ισοπεδωτή γαιών –grader)
Ένας (1) ΔΕ Οδηγός Φορτηγού
Τέσσερεις (4) Εργάτες (χειρωνακτικών εργασιών)
Β΄ χρονική περίοδος για τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2016:
Ένας (1) ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργων (Φορτωτή Εκσκαφέα JCB)
Ένας (1)ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργων (Ισοπεδωτή γαιών – grader)
Ένας (1) ΔΕ Οδηγός Φορτηγού
Τέσσερεις (4) Εργάτες (χειρωνακτικών εργασιών)
Συνολικά θα απασχοληθούν δεκατέσσερα (14) άτομα ως εξής:
Α/Α
1
2
3
4

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB- Ομάδας B΄ Τάξης ∆΄)
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
(ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ - grader)
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ (Χειρωνακτικών Εργασιών)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
2

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2

2 ΜΗΝΕΣ

2
8

2 ΜΗΝΕΣ
2 ΜΗΝΕΣ

2 ΜΗΝΕΣ

Απαραίτητα προσόντα για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού είναι τα εξής:
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗομάδας Β΄ τάξης Δ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB)
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 113/3-72015 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 απόφασης, όπως
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. οικ. 71993/301/Φ 113/3-72015 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,

2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ

(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 113/3-72015 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».
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

ΓΑΙΩΝ -

grader)

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, 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
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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».
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 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
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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».
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)

Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ανωτέρω θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.15.6041.02 με τίτλο :
«Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς
και 1) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του
Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015
τεύχος Α’), 2) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. κ’ του Ν. 2190/1994, 3) Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, όπως δημοσιεύθηκε και ισχύει στο ΦΕΚ 1419/Β/12-6-2013, 4) Τις ανάγκες
του Δήμου Ξάνθης για καθαρισμό και φύλαξη των δασών στα πλαίσια πυρασφάλειας κατά τους θερινούς
μήνες
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την πρόσληψη συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων οι οποίοι θα απασχοληθούν με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τον καθαρισμό και τη φύλαξη
των περιαστικών δασών σε δύο χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (από 1
Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου – ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999) και συγκεκριμένα:
Α’ χρονική περίοδος για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο 2016:
Ένας (1) ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργων (Φορτωτή Εκσκαφέα JCB)
Ένας (1)ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργων (Ισοπεδωτή γαιών –ΓΚΡΕΙΤΕΡ)
Ένας (1) ΔΕ Οδηγός Φορτηγού
Τέσσερεις (4) Εργάτες (χειρωνακτικών εργασιών)
Β΄ χρονική περίοδος για τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2016:
Ένας (1) ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργων (Φορτωτή Εκσκαφέα JCB)
Ένας (1)ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργων (Ισοπεδωτή γαιών –ΓΚΡΕΙΤΕΡ)
Ένας (1) ΔΕ Οδηγός Φορτηγού
Τέσσερεις (4) Εργάτες (χειρωνακτικών εργασιών)
Συνολικά θα απασχοληθούν δεκατέσσερα (14) άτομα ως εξής:
Α/Α
1
2

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB- Ομάδας B΄ Τάξης ∆΄)
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ
(ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ -ΓΚΡΕΪΤΕΡ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
2

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2

2 ΜΗΝΕΣ

2 ΜΗΝΕΣ

3
4

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ (Χειρωνακτικών Εργασιών)
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2 ΜΗΝΕΣ
2 ΜΗΝΕΣ

Απαραίτητα προσόντα για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού είναι τα εξής:
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗομάδας Β΄ τάξης Δ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB)
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 113/3-72015 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 απόφασης, όπως
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. οικ. 71993/301/Φ 113/3-72015 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 113/3-72015 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,
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ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ
ΓΑΙΩΝ - grader)

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».
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, 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
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ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
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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».
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 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

4

ΕΡΓΑΤΕΣ
(Χειρωνακτικών
Εργασιών)

βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της
άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης
ημεδαπής».
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)

Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ανωτέρω θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.15.6041.02 με τίτλο :
«Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
…………………………………………………………………………………………………..........................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 19-04-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

