
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

 

Πρόσληψης προσωπικού συνολικά πέντε (5) ατόμων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, με δυ
(4) μηνών επιπλέον, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, 
για περιπτώσεις άμεσης ανάγκης  λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής 
της δημόσιας υγείας (αντιμετώπιση της απειλής του 

Ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών  έχοντας υπόψη
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 74 "Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)"του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06
Α΄) και 175 του Ν.4764/20. 
3. Το με αριθ.πρωτ:9755/8-
πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του 
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του 
Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/03-03-1994 τ. Α΄).
5. Την 24/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων 
και η πρόσληψη προσωπικού συνολικά πέντε (5) ατόμων 
δικαίου ορισμένου, χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως 
τεσσάρων (4) μηνών επιπλέον, για την αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών 
ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγ
απειλής του κορωνοϊού COVID 
(ΦΕΚ 214/06.11.2020 τεύχος Α').
 

 
Την πρόσληψη δύο (2) εργατών καθαριότητας, ένα (1)ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ’ 
Κατηγορίας και δύο (2) Χειριστών  Μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 
παράτασης έως τεσσάρων (4) μηνών επιπλέον
αναγκών, για περιπτώσεις άμεσης ανάγκης  λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας (αντιμετώπιση της απειλής του κορωνοϊου C
Δήμο Μαρωνείας - Σαπών. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Πρόσληψης προσωπικού συνολικά πέντε (5) ατόμων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τεσσάρων 
(4) μηνών επιπλέον, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, 
για περιπτώσεις άμεσης ανάγκης  λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής 
της δημόσιας υγείας (αντιμετώπιση της απειλής του κορωνοϊου COVID 

 
Σαπών  έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

ν άρθρων 74 "Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)"του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06

-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά 
πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του 

06-2007 τ. Α΄).  
διατάξεις του άρθρου 20 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του 

1994 τ. Α΄). 
5. Την 24/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων 

προσωπικού συνολικά πέντε (5) ατόμων µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου, χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως 
τεσσάρων (4) μηνών επιπλέον, για την αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών 
ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας(αντιμετώπιση της 
απειλής του κορωνοϊού COVID – 19),σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 74 του Ν. 4745/20 
(ΦΕΚ 214/06.11.2020 τεύχος Α'). 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 

Την πρόσληψη δύο (2) εργατών καθαριότητας, ένα (1)ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ’ 
Κατηγορίας και δύο (2) Χειριστών  Μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα- 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα
παράτασης έως τεσσάρων (4) μηνών επιπλέον, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 
αναγκών, για περιπτώσεις άμεσης ανάγκης  λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας (αντιμετώπιση της απειλής του κορωνοϊου C

: Κερασούντος  2 και Ειρήνης γωνία                                                                                           
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Πρόσληψης προσωπικού συνολικά πέντε (5) ατόμων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  
νατότητα παράτασης έως τεσσάρων  

(4) μηνών επιπλέον, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών,  
για περιπτώσεις άμεσης ανάγκης  λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής 

κορωνοϊου COVID – 19)  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

ν άρθρων 74 "Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)"του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06-11-2020 τ. 

2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την 
πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του 

διατάξεις του άρθρου 20 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του 

5. Την 24/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων 
µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου, χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως 
τεσσάρων (4) μηνών επιπλέον, για την αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών 

(αντιμετώπιση της 
19),σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 74 του Ν. 4745/20 

Την πρόσληψη δύο (2) εργατών καθαριότητας, ένα (1)ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ’ 
 φορτωτή),με συμβάσεις 

τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα 
, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 

αναγκών, για περιπτώσεις άμεσης ανάγκης  λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας (αντιμετώπιση της απειλής του κορωνοϊου COVID – 19)  στο 



 
 
 
 
 

Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός 

 

Χρονική 

διάρκεια 

 

ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την 

παρ.2 άρθρο 5 του Ν. 2527/1997 

2 4 μήνες με 

δυνατότητα 

παράτασης 

4 μηνών 

επιπλέον  

 

ΔΕ 29 Οδηγών 

Απορριμματοφόρων 

Γ’ Κατηγορίας 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: 

Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή 

Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 

Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και 

Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ 

ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων 

Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 

απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας 

Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής 

Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 

Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας 

Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, 

δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 

τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού 

Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου 

ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 

Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών 

Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού 

1 4 μήνες με 

δυνατότητα 

παράτασης 

4 μηνών 

επιπλέον  

 

 



Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου 

ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 

Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος 

τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 

ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 

όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι 

σε ισχύ. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της  

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 

ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 

όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι 

σε ισχύ. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α) 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.Δ. 

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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 

ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 

όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι 

σε ισχύ. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α) 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.Δ. 

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. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 

ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 

όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι 

σε ισχύ. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) 

κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η 

προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την 

απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια 

οδήγησης αυτοκινήτου) 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού 

Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

απαιτείται: είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το 

οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 

εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 

της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας 

βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.είτε η 

καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του 

κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ 

των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που 

κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την 

ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων 

κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από 

την ανακοίνωση Πιστοποιητικού 

Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν 

λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας 

επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της 

αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης 

Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται: 

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη 

βεβαίωση 

• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς 

και η νέα ισχύς της (έναρξη, 

λήξη) 

• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί 

και απαιτείται από την 

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

επιβεβαιώνεται ότι η άδεια 

βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω 

ενσωμάτωσης κατηγορίας ή 

υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

 

ΔΕ  Χειριστών 

Μηχανημάτων 

Έργου (εκσκαφέα-

α)Ισχύουσαάδειαμηχανοδηγού-
χειριστήμηχανημάτωνεκτέλεσηςτεχνικώνέργωνΟ μ ά δ α ς Β΄ 
και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄  (σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990) ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ή  
Α΄,1ης ειδικότητας  του Π.Δ. 113/2012 για το Μ.Ε. 1.1 της 

2 4 μήνες με 

δυνατότητα 

παράτασης 



φορτωτή) 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 τις υπ΄ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-
7-2015 και οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 αποφάσεις (*). 
 
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή 
Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει 
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς 
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α'  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα)  

α)Ισχύουσαάδειαμηχανοδηγού-
χειριστήμηχανημάτωνεκτέλεσηςτεχνικώνέργωνΟ μ ά δ α ς Β΄ 
και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄  (σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990) ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ή  
Α΄,1ης ειδικότητας  του Π.Δ. 113/2012 για το Μ.Ε. 1.1 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 τις υπ΄ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-
7-2015 και οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 αποφάσεις (*). 

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 υποβάλλει βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα)  

α)Ισχύουσαάδειαμηχανοδηγού-
χειριστήμηχανημάτωνεκτέλεσηςτεχνικώνέργωνΟ μ ά δ α ς Β΄ 

4 μηνών 

επιπλέον  

 

 



και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄  (σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990) ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ή  
Α΄,1ης ειδικότητας  του Π.Δ. 113/2012 για το Μ.Ε. 1.1 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 τις υπ΄ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-
7-2015 και οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 αποφάσεις. 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίουή 
γιαυποψηφίους 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 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)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους μετα 
ανωτέρω προσόντα) 
 
α)Ισχύουσαάδειαμηχανοδηγού-
χειριστήμηχανημάτωνεκτέλεσηςτεχνικώνέργωνΟ μ ά δ α ς Β΄ 
και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄  (σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990) ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ή  
Α΄,1ης ειδικότητας  του Π.Δ. 113/2012 για το Μ.Ε. 1.1 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 τις υπ΄ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-
7-2015 και οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 αποφάσεις. 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίουή 
γιαυποψηφίους 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 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)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση3486/1979). 
 
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν 
βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν 
αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία 
κτήσηςαυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική 
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να 
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  



Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να 
προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της 
εμπειρίας. 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες 
μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του Π.Δ. 22/1976 
(ΦΕΚ 6/τ.Α΄/12-1-1976). 
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».   

 
 
 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους,, πρέπει να υποβάλλουν απαραιτήτως τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά 
προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους 
του Ν.3584/2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 169 του Ν.3584/2007. 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
4. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ 
5. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 
6. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου - ΑΦΜ 
 
 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονική  κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες, από 12-2-2021 ως και 16-2-2021 στο Δημαρχείο (πρώην Δ.Ο.Υ.) του Δήμου 
Μαρωνείας – Σαπών στις Σάπες, ΤΚ 693 00 ΣΑΠΕΣ . Υπεύθυνος για την παραλαβή είναι  ο 
υπάλληλος του Δήμου  Δημητριάδης Αθανάσιος τηλ. 25323 50112 & e-mail 
dimitriadisa@0873.syzefxis.gov.gr. 
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους χώρους ανακοινώσεων του 
Δήμου. 
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΟΙ.Π.Δ.Η.Δ 
 
Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ 


