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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ο ΓΖΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ
Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά επηά (7)
αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ θνπέινπ, πνπ εδξεχεη ζηε
θφπειν Π.Δ. πνξάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα
ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ
πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)
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ΑΔΑ: ΩΜΙΞΩ1Δ-ΩΝΙ

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο ζέζεο

201

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ Σερληθνχ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ
ή Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ
Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηψλ ή πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ
θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηκήκαηνο
Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ εηδηθφηεηαο
Σερληθνχ Ορεκάησλ ή εηδηθφηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ή
εηδηθφηεηαο Μεραληθψλ θαη Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Σνκέα Ορεκάησλ
ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ
Απηνθηλήηνπ ή ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε
Απηνθηλήηνπ ή ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, δειαδή: Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο
Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη
Απηνκαηηζκνχ Απηνθηλήηνπ ή Σερλίηεο Ηιεθηξνιφγνο Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Ηιεθηξηθνχ
πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή Σερληηψλ Ηιεθηξνινγηθψλ
πζηεκάησλ Απηνθηλήησλ ή Σερληηψλ Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
Ηιεθηξνιφγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνχ Μεραλνηξνληθήο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή
δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ
Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ή Β΄θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή λ.
3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, θαη
β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή (C) θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012
φπσο ηζρχεη), θαη
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ), θαη
δ) Κάξηα ςεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ νδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο/εο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, θαη
β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή (C) θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012
φπσο ηζρχεη), θαη
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ), θαη
δ) Κάξηα ςεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ νδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ.

ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο/εο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή
ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην
ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ
Γ΄ ή (C) θαηεγνξίαο, θαη
β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή (C) θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012
φπσο ηζρχεη), θαη
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ), θαη

2

ΑΔΑ: ΩΜΙΞΩ1Δ-ΩΝΙ
ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

δ) Κάξηα ςεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ νδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ.

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο/εο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή
ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην
ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ
Γ΄ ή (C) θαηεγνξίαο, θαη
β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή (C) θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012
φπσο ηζρχεη), θαη
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ), θαη
δ) Κάξηα ςεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ νδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ.
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ (ζύκθσλα κε ηελ απαηηνύκελε θαηά ηα αλσηέξσ
άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ)
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο
(ΠΔΙ) απαηηείηαη:
είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο Οδεγνύ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη ην νπνίν
εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ πεξηνρή
ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
είηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ θνηλνηηθνύ αξηζκνύ «95»
δίπια ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο
θαη απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε.
ΠΡΟΟΥΖ: ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο ή
πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ θαηνρήο ηνπ δεηνχκελνπ απφ ηελ αλαθνίλσζε
Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) θαη εθφζνλ πξνθχπηνπλ ιφγνη
θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλέθδνζήο ηεο, γίλεηαη δεθηή θαη ε ΒΔΒΑΗΧΖ ηεο
αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ νπνία λα
αλαθέξνληαη:
 Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην φλνκα παηξφο ηνπ αηηνχληνο ηε βεβαίσζε
 Ο αξηζκφο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηελ νπνία θαηέρεη θαζψο θαη ε λέα ηζρχο ηεο
(έλαξμε, ιήμε)
 Η θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΙ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη απαηηείηαη απφ ηελ
αλαθνίλσζε, θαζψο θαη ε ηζρχο ηνπ (έλαξμε - ιήμε) θαη λα επηβεβαηψλεηαη φηη ε άδεηα
βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία επαλέθδνζήο ηεο, ιφγσ ελζσκάησζεο θαηεγνξίαο ή
ππνθαηεγνξίαο ΠΔΙ.
Απηνλόεην είλαη όηη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νπσζδήπνηε ηελ
απαηηνύκελε από ηελ αλαθνίλσζε άδεηα νδήγεζεο.
Γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, φηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο
θηήζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελεο άδεηαο, αιιά κφλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο
άδεηαο ή ηπρφλ πξφζθαηεο ζεψξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή
βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηε βεβαίσζε απηή, ιφγσ
θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί :
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Κσδηθόο ζέζεο



ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν
ιφγνο αδπλακίαο θαζψο θαη



ε πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ
ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα δειψλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο
θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε.

Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο − κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 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 νη ππνςήθηνη είλαη
θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο (εθηόο θξαηώλ-κειώλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο), γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία ηεο
άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο.
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄ ηάμεο
Γ’ ηνπ π.δ. 31/1990, ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο 1
ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.5 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) απφθαζεο, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (*),
β) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ
ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ
ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή
Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα κεραλνδεγνχ - ρεηξηζηή.
Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 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 (*).
202
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄ ηάμεο
Γ’ ηνπ π.δ. 31/1990, ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο 1
ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.5 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) απφθαζεο,
φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (*),
β) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
γ) 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 κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή.
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 (*).
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄ ηάμεο
Γ’ ηνπ π.δ. 31/1990, ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο 1
ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.5 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) απφθαζεο,
φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (*),
β) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ.
580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο
παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή (*).
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄ ηάμεο
Γ’ ηνπ π.δ. 31/1990, ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο 1
ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.5 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) απφθαζεο,
φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (*),
β) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ.
580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο
παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή (*).
(*) ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ:
Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ.113/2012, εθφζνλ
ζηελ 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 ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην βαζκνινγνύκελν
θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο.
Γηα ηα ζεξκηθά κεραλήκαηα γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο κεραλνδεγψλ ρεηξηζηψλ
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ π.δ. 22/1976 (ΦΔΚ
6/12.01.1976/η.Α’).
Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο − κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 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 νη ππνςήθηνη είλαη
θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο (εθηόο θξαηώλ-κειώλ ηεο
Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο), γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία
ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο.
203, 204

Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (ηειεπηαίν εδάθην πεξ. ζη’ παξ. 1 άξζξνπ 40 ηνπ Ν.
4765/2021).
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Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
1.

ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ
1α. ΥΡΟΝΟ ΤΝΔΥΟΜΔΝΖ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 60 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο
18 κήλεο)
κήλεο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18 θαη άλσ
κνλάδεο

0

0

0

200

260

320

380

440

500

560

620

1040

1β. ΥΡΟΝΟ ΜΖ ΤΝΔΥΟΜΔΝΖ ΑΝΔΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ18 ΜΖΝΔ (40 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο , κε αλώηαην όξην ηνπο 9 κήλεο)
9 θαη άλσ
κήλεο
1
2
3
4
5
6
7
8
κνλάδεο
40
80
120
160
200
240
280
320
360
2. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ ΓΟΝΔΑ ΚΑΗ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (300 κνλάδεο)
3. ΣΡΗΣΔΚΝΟ ΓΟΝΔΑ ΚΑΗ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (200 κνλάδεο)
4. ΜΟΝΟΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (100 κνλάδεο )
5. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ ( 50 κνλάδεο γηα θαζέλα κε αλώηαην όξην ηα 6 ηέθλα)
αξηζκφο ηέθλσλ

1

2

3

4

5

κνλάδεο

50

100

150

200

250

6
300

6. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20)
θαηεγνξίεο
5
…
5,5
…
6
…
6,5
…
7
…
7,5
…
8
…
8,5
…
9
…
9,5
…
10
ΠΔ & ΣΔ
θαηεγνξία
10
…
11
…
12
…
13
…
14
…
15
…
16
…
17
…
18
…
19
…
20
ΓΔ
κνλάδεο

200

…

220

…

…

240

…

260

…

280

300

…

320

…

340

…

…

360

380

…

400

7. ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ (γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ 150 κνλάδεο) *
8. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ (γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ απηνηειήο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο 70 κνλάδεο) *
9. ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΗ ΑΓΗΑΠΑΣΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ (γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ integrated master 35 κνλάδεο) *
10. ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ *
α. Γεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ (γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ, ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 30 κνλάδεο)
β. Γεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ (γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ, ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 25 κνλάδεο)
11. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 84 κήλεο)
κήλεο εκπεηξίαο
κνλάδεο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

84 θαη
άλσ

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

588

12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (200 κνλάδεο)
13. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (130 κνλάδεο)
*Σα θξηηήξηα 7, 8, 9, θαη 10 ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά γηα ηνπο/ηηο θαηόρνπο δηδαθηνξηθνύ θαη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ θαη εληαίνπ θαη
αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ (intergrated master) θαη δεύηεξνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. ε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ
ελόο δηδαθηνξηθώλ δηπισκάησλ ή/θαη κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ή/θαη εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ (integrated
master), ή/θαη δεύηεξνπ ηίηινπ ζπνπδώλ, βαζκνινγείηαη επηπιένλ έλαο κόλν εμ απηώλ ησλ ηίηισλ θαη εάλ πξόθεηηαη γηα κε νκνηόβαζκνπο ηίηινπο,
βαζκνινγείηαη ν πςειόηεξνο εμ απηώλ, ιακβάλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ην ήκηζπ ησλ κνλάδσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ νηθείν ηίηιν ζπνπδώλ.

εκείσζε: Οη εμαηξέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ
άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4765/2021, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ σο άλσ λφκνπ.
ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ
Γηα όινπο ηνπο θσδηθνύο ζέζεσλ, πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ
ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη
κόληκνη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ θνπέινπ (περ. ζ’ τοσ άρθροσ 12 τοσ Ν. 4765/2021 και της
σπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-5-2021 διαπιζηωηικήρ ππάξηρ ηος
Υποςπγού Εζωηεπικών).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ
2ΓΔ/ΤΔ θαη λα ηελ ππνβάινπλ καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά απνθιεηζηηθά
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε
δηεύζπλζε:
Γήκνο θνπέινπ, Σ.Κ. 37003, θόπεινο - Ν. Μαγλεζίαο, απεπζύλνληάο ηελ ζην Γξαθείν
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο, ππόςε θνπ Γεσξγίνπ Γνύια θαη ηεο
θαο Γθίθα Βαζηιηθήο (ηει. επηθνηλσλίαο: 24243-50103-131).
Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο
απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΓΔ ή ΤΔ). Η ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ
πξνζσπηθνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε
αθύξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.
Καη’ εμαίξεζε, ζώξεπζε ζέζεσλ δύν θαηεγνξηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηεγνξηψλ ΓΔ θαη ΤΔ
επηηξέπεηαη κόλν φηαλ ζηελ αλαθνίλσζε πξνβιέπνληαη ηφζν ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξεί
λα θαιπθζνχλ επηθνπξηθψο κε εκπεηξία θαη ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο φζν θαη ζέζεηο
θαηεγνξίαο ΤΔ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
(αλά θσδηθφ ζέζεο). ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη
κία κόλν αίηεζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάςεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ
(θαηεγνξηψλ ΓΔ θαη ΤΔ) πνπ επηδηψθεη.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ δέθα (10)
εκεξώλ (ππνινγηδνκέλσλ εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο
ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηνλ
δηαδηθηπαθό ηόπν (skopelos.gov.gr) θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ θνπέινπ, εθόζνλ ε
αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ αλσηέξσ
πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη,
θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζην δηθηπαθό ηόπν
ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε
δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ
ΟΥ, β) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ
ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο:
ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα
ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο
δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ
ΟΥ.

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ
ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΟΤΛΓΑΡΖ
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