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Ρόδορ, 23/04/2019
ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 469/ΓΠ255
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ςπ' απιθμ. ΟΥ 2/2019
για ηη ππόζλητη πποζυπικού με ζύνατη
ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Ζ «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΡΟΓΑ»
Έσονηαρ ςπότη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ
επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/Α΄), φπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ
Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224 /Α΄) θαη ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4590/2019.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α΄), φπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ
Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54/Α΄).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4483/2017 (ΦΔΚ 107/Α΄/2017).
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Ν. 4528/2018 (ΦΔΚ 50/η.Α΄/16-03-2018).
6. Σελ ππ’ αξηζκ. 15/05-02-2019 (ΑΓΑ:94ΔΣΟΚΙ9-ΓΙ9) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο πγθνηλσληψλ ΡΟΓΑ, κε ζέκα: «Έγθξηζε
πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2019 απφ ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε
πγθνηλσληψλ ΡΟΓΑ-κε θάιπςε ηεο δαπάλεο ππφ ηε κνξθή αληηηίκνπ ( άξζξν 107 ηνπ
λ. 4483/2017)».
7. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 10879/25-02-2019 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Αηγαίνπ, κε ζέκα: «Δηζεγεηηθή έθζεζε γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ ‘‘Γεκνηηθή
Δπηρείξεζε πγθνηλσληψλ ΡΟΓΑ’’, με ανηίηιμο», πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.
8. Σελ ππ' αξηζκ. πξση. οικ.25435/5.4.2019 (ΑΓΑ: Φ9ΛΛ465ΥΘ7-0ΔΔ) απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πεξί έγθξηζεο ζχλαςεο ρηιίσλ εθαηφλ είθνζη πέληε (1125)
ζπκβάζεσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη δεθαηεζζάξσλ
(14) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζε ΝΠΙΓ ησλ ΟΣΑ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ έλαληη
αληηηίκνπ.
9. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 26535/09-04-2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα
«Έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ (με ανηίηιμο)», πξνο ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε πγθνηλσληψλ ‘‘ΡΟΓΑ’’ Γεκνηηθή
Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε.
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10. Σε ζπγρψλεπζε Κνηλσθειψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ κε ηελ επσλπκία
«Γεκνηηθή Δπηρείξεζε πγθνηλσληψλ ΡΟΓΑ», (ΦΔΚ 992/η.Β΄/26-5-2011).
11. Σνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Τπεξεζίαο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο πγθνηλσληψλ
ΡΟΓΑ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 49/02-12-2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο
πκβνπιίνπ θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 69/04-03-2014 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Ρφδνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππ΄αξηζκ. 49/02-12-2013 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο
Δπηρείξεζεο θαη ηελ κε αξηζκ. πξση. 552/ΓΠ/294/21-5-2019 βεβαίσζε ηεο Γεκνηηθήο
Δπηρείξεζεο, πεξί χπαξμεο θελψλ ζέζεσλ.
12. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 467/ΓΠ 253/23-04-2019 βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο
Δπηρείξεζεο πγθνηλσληψλ «ΡΟΓΑ», πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ γηα ηε θάιπςε ηεο
δαπάλεο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ.
13. Σν ζρεηηθφ εδάθην ηεο αξηζ. 14- 24722/3-4-2019 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ
«Αναζηολ πποζλ τευν και ςηπεζιακών μεηα ολών καη ηο σπονικό δι ζηημα
ηυν αςηοδιοικηηικών εκλογών», πεξί εμαίξεζεο απφ ηελ αλαζηνιή πξνζιήςεσλ ηνπ
έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ κε αληίηηκν
14. Σν αξηζκ. 8095/2019/1/2019/10-06-2019 εγθξηηηθφ έγγξαθν ηνπ ΑΔΠ.
Ανακοινώνει
Σην ππόζλητη, με ζύμ αζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, ζςνολικ
είκοζι ηπιών(23) αηόμυν για ηην κ λςτη εποσικών
παποδικών αναγκών με ηην
παποσ ςπηπεζιών ένανηι ανηιηίμος ζηη Γημοηικ Δπισείπηζη ςγκοινυνιών ΡΟΓΑ,
πος εδπεύει ζηο Γ μο Ρόδος, Ν. Γυδεκαν ζος, και ζςγκεκπιμένα ηος εξ ρ, αν
ςπηπεζία, έδπα, ειδικόηηηα και δι πκεια ζύμ αζηρ, απιθμού αηόμυν ( λ. ΠΗΝΑΚΑ Α), με
ηα ανηίζηοισα απαιηούμενα (ηςπικ και ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα ( λ. ΠΗΝΑΚΑ Β):
ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αν κυδικό θέζηρ)
Κυδικόρ
θέζηρ

Τπηπεζία

Έδπα Τπηπεζίαρ

Διδικόηηηα

Γι πκεια
ζύμ αζηρ

Απιθμόρ
αηόμυν

101

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε
πγθνηλσληψλ ΡΟΓΑ

Γήκνο Ρφδνπ
Ν. Γσδεθαλήζνπ

ΓΔ Οδεγψλ Λεσθνξείσλ
[Γ΄ (D) Καηεγνξίαο –
κε θάξηα ςεθηαθνχ
ηαρνγξάθνπ]

8 μ νερ

2

102

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε
πγθνηλσληψλ ΡΟΓΑ

Γήκνο Ρφδνπ
Ν. Γσδεθαλήζνπ

ΓΔ Οδεγψλ Λεσθνξείσλ
[Γ΄ (D) Καηεγνξίαο –
ρσξίο θάξηα ςεθηαθνχ
ηαρνγξάθνπ]

8 μ νερ

14

103

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε
πγθνηλσληψλ ΡΟΓΑ

Γήκνο Ρφδνπ
Ν. Γσδεθαλήζνπ

ΓΔ Οδεγψλ Σνπξηζηηθνχ Σξέλνπ
[Γ΄+ Δ΄ (DΔ) Καηεγνξίαο –
ρσξίο θάξηα ςεθηαθνχ
ηαρνγξάθνπ]

8 μ νερ

1

104

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε
πγθνηλσληψλ ΡΟΓΑ

Γήκνο Ρφδνπ
Ν. Γσδεθαλήζνπ

ΓΔ Δθδνηψλ Δηζηηεξίσλ

8 μ νερ

2

105

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε
πγθνηλσληψλ ΡΟΓΑ

Γήκνο Ρφδνπ
Ν. Γσδεθαλήζνπ

ΓΔ ηαζκαξρψλ

8 μ νερ

2

106

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε
πγθνηλσληψλ ΡΟΓΑ

Γήκνο Ρφδνπ
Ν. Γσδεθαλήζνπ

ΓΔ Μεραλνηερληηψλ Απηνθηλήησλ

8 μ νερ

2

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αν κυδικό θέζηρ)
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Κυδικόρ θέζηρ

101

Σίηλορ ζποςδών
και
λοιπ απαιηούμενα (ηςπικ & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ Σερληθνχ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ
ή Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ
Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηψλ πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ
θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηκήκαηνο
Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ
απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ εηδηθφηεηαο
Σερληθνχ Ορεκάησλ ή εηδηθφηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ή
εηδηθφηεηαο Μεραληθψλ θαη Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Σνκέα Ορεκάησλ
Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ
Απηνθηλήηνπ ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε
Απηνθηλήηνπ
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 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.
) Ηζσύοςζα επαγγελμαηικ
δεια οδ γηζηρ αςηοκιν ηος Γ΄ (D) καηηγοπίαρ (Π.Γ.
51/2012 όπυρ ιζσύει).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικ ρ Ηκανόηηηαρ (ΠΔΗ).
δ) Κ πηα Φηθιακού Σασογπ θος Οδηγού, η οποία να είναι ζε ιζσύ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεπο θμιαρ Δκπαίδεςζηρ
ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.
) Ηζσύοςζα επαγγελμαηικ
δεια οδ γηζηρ αςηοκιν ηος Γ΄ (D) καηηγοπίαρ (Π.Γ.
51/2012 όπυρ ιζσύει).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικ ρ Ηκανόηηηαρ (ΠΔΗ).
δ) Κ πηα Φηθιακού Σασογπ θος Οδηγού, η οποία να είναι ζε ιζσύ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικ ρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ)
ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και
ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλ σιζηον ηπιών (3) εηών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
) Ηζσύοςζα επαγγελμαηικ
δεια οδ γηζηρ αςηοκιν ηος Γ΄ (D) καηηγοπίαρ (Π.Γ.
51/2012 όπυρ ιζσύει).
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αν κυδικό θέζηρ)
Σίηλορ ζποςδών
και
λοιπ απαιηούμενα (ηςπικ & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα

Κυδικόρ θέζηρ

γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικ ρ Ηκανόηηηαρ (ΠΔΗ).
δ) Κ πηα Φηθιακού Σασογπ θος Οδηγού, η οποία να είναι ζε ιζσύ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικ ρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή
ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και
ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλ σιζηον έξι (6) μηνών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
) Ηζσύοςζα επαγγελμαηικ
δεια οδ γηζηρ αςηοκιν ηος Γ΄ (D) καηηγοπίαρ (Π.Γ.
51/2012 όπυρ ιζσύει).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικ ρ Ηκανόηηηαρ (ΠΔΗ).
δ) Κ πηα Φηθιακού Σασογπ θος Οδηγού, η οποία να είναι ζε ιζσύ.
ΠΡΟΟΥΖ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄
(D) θαηεγνξίαο απαηηείηαη
ππνρξεσηηθά ε πξνζθφκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ).
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ (ζύμθυνα με ηην απαιηούμενη καη ηα ανυηέπυ
δεια οδ γηζηρ αςηοκιν ηος)
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο
(ΠΔΙ) απαηηείηαη:
είηε ε θαηνρή Γεληίος Δπιμόπθυζηρ Οδηγού, 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 κοινοηικού απιθμού «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.

Αςηονόηηο είναι όηι οι ςποτ θιοι ππέπει να πποζκομίζοςν οπυζδ ποηε ηην
απαιηούμενη από ηην ανακοίνυζη δεια οδ γηζηρ.
ειίδα 4 απφ 16

ΑΔΑ: 6Γ1ΝΟΚΙ9-Ο0Χ

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αν κυδικό θέζηρ)
Σίηλορ ζποςδών
και
λοιπ απαιηούμενα (ηςπικ & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα

Κυδικόρ θέζηρ

Γηα ηιρ δειερ οδ γηζηρ αςηοκιν ηυν, 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 :
 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΄). ηην πεπίπηυζη πος οι ςποτ θιοι είναι
κ ηοσοι επαγγελμαηικ ρ δειαρ οδ γηζηρ αλλοδαπ ρ (εκηόρ κπαηών-μελών ηηρ
Δςπυπαφκ ρ Ένυζηρ), για να γίνοςν δεκηοί ππέπει να πποζκομίζοςν ανηιζηοισία ηηρ
δειαρ οδ γηζηρ αλλοδαπ ρ με ηιρ επαγγελμαηικέρ δειερ οδ γηζηρ ημεδαπ ρ.

102

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ Σερληθνχ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ
ή Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ
Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηψλ πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ
θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηκήκαηνο
Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ
απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ εηδηθφηεηαο
Σερληθνχ Ορεκάησλ ή εηδηθφηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ή
εηδηθφηεηαο Μεραληθψλ θαη Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Σνκέα Ορεκάησλ
Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ
Απηνθηλήηνπ ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε
Απηνθηλήηνπ
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 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.
) Ηζσύοςζα επαγγελμαηικ
δεια οδ γηζηρ αςηοκιν ηος Γ΄ (D) καηηγοπίαρ (Π.Γ.
51/2012 όπυρ ιζσύει).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικ ρ Ηκανόηηηαρ (ΠΔΗ).

ειίδα 5 απφ 16

ΑΔΑ: 6Γ1ΝΟΚΙ9-Ο0Χ

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αν κυδικό θέζηρ)
Κυδικόρ θέζηρ

Σίηλορ ζποςδών
και
λοιπ απαιηούμενα (ηςπικ & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεπο θμιαρ Δκπαίδεςζηρ
ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.
) Ηζσύοςζα επαγγελμαηικ
δεια οδ γηζηρ αςηοκιν ηος Γ΄ (D) καηηγοπίαρ (Π.Γ.
51/2012 όπυρ ιζσύει).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικ ρ Ηκανόηηηαρ (ΠΔΗ).
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικ ρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ)
ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και
ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλ σιζηον ηπιών (3) εηών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
) Ηζσύοςζα επαγγελμαηικ
δεια οδ γηζηρ αςηοκιν ηος Γ΄ (D) καηηγοπίαρ (Π.Γ.
51/2012 όπυρ ιζσύει).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικ ρ Ηκανόηηηαρ (ΠΔΗ).
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικ ρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή
ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και
ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλ σιζηον έξι (6) μηνών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
) Ηζσύοςζα επαγγελμαηικ
δεια οδ γηζηρ αςηοκιν ηος Γ΄ (D) καηηγοπίαρ (Π.Γ.
51/2012 όπυρ ιζσύει).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικ ρ Ηκανόηηηαρ (ΠΔΗ).
ΠΡΟΟΥΖ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄
(D) θαηεγνξίαο απαηηείηαη
ππνρξεσηηθά ε πξνζθφκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ).
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ (ζύμθυνα με ηην απαιηούμενη καη ηα ανυηέπυ
δεια οδ γηζηρ αςηοκιν ηος)
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο
(ΠΔΙ) απαηηείηαη:
είηε ε θαηνρή Γεληίος Δπιμόπθυζηρ Οδηγού, 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 κοινοηικού απιθμού «95»
δίπια ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο
ειίδα 6 απφ 16

ΑΔΑ: 6Γ1ΝΟΚΙ9-Ο0Χ

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αν κυδικό θέζηρ)
Σίηλορ ζποςδών
και
λοιπ απαιηούμενα (ηςπικ & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα

Κυδικόρ θέζηρ

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.

Αςηονόηηο είναι όηι οι ςποτ θιοι ππέπει να πποζκομίζοςν οπυζδ ποηε ηην
απαιηούμενη από ηην ανακοίνυζη δεια οδ γηζηρ.
Γηα ηιρ δειερ οδ γηζηρ αςηοκιν ηυν, 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 :
 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΄). ηην πεπίπηυζη πος οι ςποτ θιοι είναι
κ ηοσοι επαγγελμαηικ ρ δειαρ οδ γηζηρ αλλοδαπ ρ (εκηόρ κπαηών-μελών ηηρ
Δςπυπαφκ ρ Ένυζηρ), για να γίνοςν δεκηοί ππέπει να πποζκομίζοςν ανηιζηοισία ηηρ
δειαρ οδ γηζηρ αλλοδαπ ρ με ηιρ επαγγελμαηικέρ δειερ οδ γηζηρ ημεδαπ ρ.
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ Σερληθνχ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ
ή Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ
Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηψλ πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ
θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηκήκαηνο
Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ
απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ εηδηθφηεηαο
Σερληθνχ Ορεκάησλ ή εηδηθφηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ή
εηδηθφηεηαο Μεραληθψλ θαη Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Σνκέα Ορεκάησλ
ειίδα 7 απφ 16

ΑΔΑ: 6Γ1ΝΟΚΙ9-Ο0Χ

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αν κυδικό θέζηρ)
Κυδικόρ θέζηρ

Σίηλορ ζποςδών
και
λοιπ απαιηούμενα (ηςπικ & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ
Απηνθηλήηνπ ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε
Απηνθηλήηνπ
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 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.
) Ηζσύοςζα επαγγελμαηικ
δεια οδ γηζηρ αςηοκιν ηος Γ΄ + Δ΄
(DE) καηηγοπίαρ
(Π.Γ. 51/2012 όπυρ ιζσύει).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικ ρ Ηκανόηηηαρ (ΠΔΗ).
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεπο θμιαρ Δκπαίδεςζηρ
ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.
) Ηζσύοςζα επαγγελμαηικ
δεια οδ γηζηρ αςηοκιν ηος Γ΄ + Δ΄
(DE) καηηγοπίαρ
(Π.Γ. 51/2012 όπυρ ιζσύει).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικ ρ Ηκανόηηηαρ (ΠΔΗ).
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικ ρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ)
ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και
ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλ σιζηον ηπιών (3) εηών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
) Ηζσύοςζα επαγγελμαηικ
δεια οδ γηζηρ αςηοκιν ηος Γ΄ + Δ΄
(DE) καηηγοπίαρ
(Π.Γ. 51/2012 όπυρ ιζσύει).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικ ρ Ηκανόηηηαρ (ΠΔΗ).
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικ ρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή
ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και
ειίδα 8 απφ 16

ΑΔΑ: 6Γ1ΝΟΚΙ9-Ο0Χ

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αν κυδικό θέζηρ)
Σίηλορ ζποςδών
και
λοιπ απαιηούμενα (ηςπικ & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα

Κυδικόρ θέζηρ

ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλ σιζηον έξι (6) μηνών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
) Ηζσύοςζα επαγγελμαηικ
δεια οδ γηζηρ αςηοκιν ηος Γ΄ + Δ΄
(DE) καηηγοπίαρ
(Π.Γ. 51/2012 όπυρ ιζσύει).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικ ρ Ηκανόηηηαρ (ΠΔΗ).
ΠΡΟΟΥΖ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ + Δ΄
(DE) θαηεγνξίαο απαηηείηαη
ππνρξεσηηθά ε πξνζθφκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ).
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ (ζύμθυνα με ηην απαιηούμενη καη ηα ανυηέπυ
δεια οδ γηζηρ αςηοκιν ηος)
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο
(ΠΔΙ) απαηηείηαη:
είηε ε θαηνρή Γεληίος Δπιμόπθυζηρ Οδηγού, 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 κοινοηικού απιθμού «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.

Αςηονόηηο είναι όηι οι ςποτ θιοι ππέπει να πποζκομίζοςν οπυζδ ποηε ηην
απαιηούμενη από ηην ανακοίνυζη δεια οδ γηζηρ.
Γηα ηιρ δειερ οδ γηζηρ αςηοκιν ηυν, 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 :
 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
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αν κυδικό θέζηρ)
Κυδικόρ θέζηρ

Σίηλορ ζποςδών
και
λοιπ απαιηούμενα (ηςπικ & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα

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΄). ηην πεπίπηυζη πος οι ςποτ θιοι είναι
κ ηοσοι επαγγελμαηικ ρ δειαρ οδ γηζηρ αλλοδαπ ρ (εκηόρ κπαηών-μελών ηηρ
Δςπυπαφκ ρ Ένυζηρ), για να γίνοςν δεκηοί ππέπει να πποζκομίζοςν ανηιζηοισία ηηρ
δειαρ οδ γηζηρ αλλοδαπ ρ με ηιρ επαγγελμαηικέρ δειερ οδ γηζηρ ημεδαπ ρ.
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α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο,
αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο.
) Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραλνηερλίηε απηνθηλήησλ ή βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο
ελάξμεσο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηερλίηε απηνθηλήησλ εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε,
β) 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.
Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο
ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
ή βεβαίσζεο, ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε νξζήο
αλαγγειίαο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε
ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.
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ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραλνηερλίηε απηνθηλήησλ ή βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο
ελάξμεσο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηερλίηε απηνθηλήησλ εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε,
β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο
ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο.
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 ή βεβαίσζεο, ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ
είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραλνηερλίηε απηνθηλήησλ ή βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο
ελάξμεσο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηερλίηε απηνθηλήησλ εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε,
β) 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
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αν κυδικό θέζηρ)
Σίηλορ ζποςδών
και
λοιπ απαιηούμενα (ηςπικ & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα

Κυδικόρ θέζηρ

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 άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζεο νξζήο αλαγγειίαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραλνηερλίηε απηνθηλήησλ ή βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο
ελάξμεσο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηερλίηε απηνθηλήησλ εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε,
β) 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 άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζεο νξζήο αλαγγειίαο.

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:
ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 μον δερ για 4 μ νερ ανεπγίαρ και 75 μον δερ αν μ να ανεπγίαρ νυ ηυν 4 μηνών, με ανώηαηο όπιο ηοςρ 12 μ νερ)
κήλεο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 θαη άλσ
κνλάδεο

0

0

0

200

275

350

425

500

575

2. 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 μον δερ για κ θε ηέκνο)
αξηζκφο ηέθλσλ
4
5
6
7
8
3*
κνλάδεο

150

200

250

300

350

400

650

725

800

9

10

11

12

….

450

500

550

600

….

*αθνξά μόνο ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πολςηεκνίαρ κε ηξία (3) ηέθλα
4. 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 μον δερ για κ θε ηέκνο)
3
αξηζκφο ηέθλσλ
κνλάδεο

120

6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 μον δερ για καθένα από ηα δύο ππώηα ηέκνα και 50 μον δερ για ηο ηπίηο)
αξηζκφο ηέθλσλ
1
2
3
κνλάδεο

30

60

110

7. 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 μον δερ για κ θε ηέκνο)
….
αξηζκφο ηέθλσλ
1
2
3
4
5
….
κνλάδεο
50
100
150
200
250
9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ (για ΠΔ και ΣΔ οι μον δερ ηος αζικού ηίηλος με 2 δεκαδικ τηθία πολλαπλαζι ζονηαι με ηο 40, ενώ για ΓΔ με ηο 20)
θαηεγνξίεο ΠΔ & ΣΔ
5
… 5,5
…
6
…
6,5
…
7
…
7,5
…
8
…
8,5
…
9
…
9,5
…

10

θαηεγνξία ΓΔ

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

κνλάδεο

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 μον δερ αν μ να εμπειπίαρ και έυρ 60 μ νερ)
1
2
3
4
5
6
7
κήλεο εκπεηξίαο
κνλάδεο

7

14

21

28

35

42

49

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 θαη άλσ

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ηο ποζοζηό αναπηπίαρ πολλαπλαζι ζεηαι με ηο ζςνηελεζη “3”)
50%
…
60%
…
πνζνζηφ αλαπεξίαο
κνλάδεο

150

…

180

…

12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ηο ποζοζηό αναπηπίαρ πολλαπλαζι ζεηαι με ηο ζςνηελεζη “2”)
πνζνζηφ αλαπεξίαο
Μνλάδεο

50%
100

…
…

60%
120

…
…

67%
134

…
…

70%

…

140

…
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ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ
Γηα φιεο ηηο ζέζεηο, κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ θαηαηάζζνληαη κε ηα ίδηα πξνζφληα
πξφζιεςεο αλά θσδηθφ ζέζεο (θχξηα ή επηθνπξηθά), πποη ζζονηαι οι μόνιμοι κ ηοικοι
ηος Γ μος Ρόδος, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα
βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα (άξζξν 9, παξ.28 ηνπ Ν.4057/2012)
ΔΜΠΔΗΡΗΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔ

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε
ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε
θαζήθνληα ή έξγα ζςναθ με ηο ανηικείμενο ηυν ππορ πλ πυζη θέζευν.
ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

101, 102, 103, 106

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε μεη ηην απόκηηζη ηηρ δεηνχκελεο,
θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε επαγγελμαηικ ρ
δειαρ οδ γηζηρ
δειαρ
ζκηζηρ επαγγέλμαηορ
ηην
ημεπομηνία ε αίυζηρ οπθ ρ αναγγελίαρ εν πξευρ αζκ ζευρ
επαγγέλμαηορ.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεπίπηυζη Α(1)
Διδικέρ πεπιπηώζειρ απόδειξηρ εμπειπίαρ ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν
16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο.

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε μεη ηη λ τη ηος αζικού ηίηλος
ζποςδών κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο.
104, 105

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεπίπηυζη Β
Διδικέρ πεπιπηώζειρ απόδειξηρ εμπειπίαρ ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν
16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο.

Οι ηπόποι ςπολογιζμού ηηρ εμπειπίαρ για όλερ ηιρ ειδικόηηηερ πεπιγπ θονηαι
αναλςηικ ζηο «Παπ πηημα ανακοινώζευν ςμ ζευν επγαζίαρ Οπιζμένος Υπόνος
(ΟΥ)» ( λ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ενόηηηα Δ., ςποενόηηηα «ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ ινηπψλ
ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ
παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παπ πηημα ανακοινώζευν ςμ ζευν επγαζίαρ Οπιζμένος
Υπόνος (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΧΝ,
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο.

ΠΡΟΟΥΖ:
• Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), γηα φζνπο
ππνςήθηνπο επηθαινχληαη Πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ςπο λλονηαι ςποσπευηικ είηε ζε επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα, ηα νπνία έσοςν επικςπυθεί από δικηγόπο, είηε ζε
πξσηφηππα.
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•

Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηηρ αλλοδαπ ρ, πνπ απαηηνχληαη
απφ ηελ
Αλαθνίλσζε, ππέπει απαξαηηήησο να ζςνοδεύονηαι απφ επίζημη μεη θπαζ ηοςρ ζηελ
ειιεληθή γιψζζα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζύμθωνα με ηα οριδόμενα ζηο «Παράρηεμα
Ανακοινώζεων Σσμβάζεων Εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» με ζήμανζη έκδοζης
«12-02-2019» και ειδικόηερα ζηην ηελεςηαία ενόηηηα ηος Κεθαλαίος ΗΗ με ηίηλο
«ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ».

• Για ηην απόδειξη ηηρ αναπηπίαρ ηνπ ίδηνπ ή ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Πξση.
ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/3.2.2017 απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
(ΦΔΚ 272/6.2.2017/η.Β΄) (ζηοισεία 17 και 18 ηος Κεθαλαίος ΗΗ ηος Παπαπη μαηορ ΟΥ με
ζ μανζη έκδοζηρ «12-02-2019»).
• Οι δειερ ζκηζηρ επαγγέλμαηορ
λλερ επαγγελμαηικέρ δειερ
ε αιώζειρ
πιζηοποιηηικ ππέπει να είναι ζε ιζσύ ηόζο καη ηον σπόνο ςπο ολ ρ ηηρ αίηηζηρ
ζςμμεηοσ ρ και ηηρ λ ξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςπο ολ ρ αςη ρ, όζο και καη ηον σπόνο
ππόζλητηρ.
Καηά ηα λοιπά ιζτύοσν ηα οριδόμενα ζηο «Παράρηεμα Ανακοινώζεων Σσμβάζεων
Εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» με ζήμανζη έκδοζης «12-02-2019».

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γημοζίεςζη ηηρ ανακοίνυζηρ
Πεπίλητη ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα φξηα
ειηθίαο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (φπσο ηζρχεη), λα
δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχ
Γυδεκαν ζος, εθφζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα
ή εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δχν (2) θνξέο.
Αν πηηζη νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [μαζί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «12-02-2019» θαη ην
Δηδηθφ Παξάξηεκα (Α2) Απφδεημεο Γισζζνκάζεηαο, κε ζήκαλζε έθδνζεο «12-04-2019»] λα
γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζηα παξαξηήκαηα απηήο θαη ζην ρψξν ησλ
αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γ μος Ρόδος, φπνπ εδξεχεη ε ππεξεζία.
Θα ζπληαρζεί θαη ζσεηικό ππακηικό αν πηηζηρ ζηο θοπέα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21
παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί αςθημεπόν ζην ΑΔΠ είηε
ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπο ολ αιη ζευν ζςμμεηοσ ρ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6
θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε αςηοπποζώπυρ, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο
πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα
αξρή, είηε ηασςδπομικ με ζςζηημένη επιζηολ , ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ
αθφινπζε δηεχζπλζε:
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ «ΡΟΓΑ», Αγ. Ηυ ννη 54, Σ.Κ. 85100,
ΡΟΓΟ, απεςθύνονη ρ ηην ζηο Σμ μα Πποζυπικού, ςπότη κςπίαρ Μπλούηη
Αζηεπίαρ κςπίος Καπαμανώλη Φώηη (ηηλ. επικοινυνίαρ: 22410 22259 - 36370).
ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Ζ πποθεζμία ςπο ολ ρ ηυν αιη ζευν είναι δέκα (10) ημέπερ (ππνινγηδφκελεο
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο
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παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο,
ζηα παξαξηήκαηα απηήο θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ
Γ μος Ρόδος, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο
εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο
εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηφηε ε
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.
Οη ππνςήθηνη μποπούν να αναζηη ζοςν ηα ένηςπα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία καο
ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε· ) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα
αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πολίηερ  Ένηςπα – Γιαδικαζίερ 
Γιαγυνιζμών Φοπέυν  Οπ. Υπόνος ΟΥ· γ) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο
Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' φπνπ
κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύνδεζμοι  Ανεξ πηηηερ και λλερ απσέρ  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ
ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα
έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πολίηερ  Ένηςπα – Γιαδικαζίερ  Γιαγυνιζμών
Φοπέυν  Οπ. Υπόνος ΟΥ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Καη ηαξη ςποτηθίυν
Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη
ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο).
Η καη ηαξη ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηελικ επιλογ γηα ηελ
πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
1. Πποηγούνηαι ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα κύπια πποζόνηα ηεο
εηδηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).
2. Η θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα (κύρια ή επικοσρικά)
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζςνολικ
αθμολογία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ
ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, πολσηεκνική ιδιόηηηα, ηριηεκνική
ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικφν ηέκνφν, μονογονεχκή ιδιόηηηα, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, εμπειρία,
αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ).
3. ηελ πεξίπησζε ιζο αθμίαρ ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο
πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (τρόνος ανεργίας)
θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην
(αριθμός ηέκνφν πολύηεκνης οικογένειας) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα
θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε.
ΠΡΟΟΥΖ: Γηα φιεο ηηο ζέζεηο, κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ θαηαηάζζνληαη κε ηα ίδηα
πξνζφληα πξφζιεςεο αλά θσδηθφ ζέζεο (θχξηα ή επηθνπξηθά), πποη ζζονηαι οι μόνιμοι
κ ηοικοι ηος Γ μος Ρόδος, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ
απφ ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα (άξζξν 9, παξ.28 ηνπ Ν.4057/2012)
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αν πηηζη πιν κυν και ςπο ολ ενζη ζευν
Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο θα αναπη ζει, ηο απγόηεπο μέζα ζε
είκοζι (20) ημέπερ από ηη λ ξη ηηρ πποθεζμίαρ ςπο ολ ρ ηυν αιη ζευν
ζςμμεηοσ ρ, ηοςρ πίνακερ καη ηαξηρ ηυν ςποτηθίυν ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Τπεξεζίαο
καο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη μεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί και
ζσεηικό ππακηικό αν πηηζηρ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο
ηζρχεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθφ απηφ
ζα απνζηαιεί αςθημεπόν ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210
6467728 ή 213 1319188.
Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε ένζηαζηρ, κέζα
ζε απνθιεηζηηθή πποθεζμία δέκα (10) ημεπών (ςπολογιζόμενερ ημεπολογιακ ), ε
νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή
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απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεςθείαρ ζηο ΑΔΠ (Πνπιίνπ 6, Αζήλα,
Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ
θαηαβνιήο παπα όλος είκοζι εςπώ (20 €), πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ
ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγφηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»
ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία
(Γ.Ο.Τ.). Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθφ/αξηζκφ ηνπ παξαβφινπ ζηελ
έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ κέρξη ηε ιήμε
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη
δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν.
Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηπιών (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Ππόζλητη
Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ αμέζυρ μεη ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.
Σπρφλ αναμόπθυζη ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη΄ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ
πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ςποσπευηικ απφ ην θνξέα,
ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη
απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο
ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή.
Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο,
ανηικαθίζηανηαι κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ.
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ
πηλάθσλ απφ ην ΑΔΠ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ,
απαζρνινχληαη γηα ην ςπολειπόμενο, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη
ζπκπιεξψζεσο ηεο εγκεκπιμένηρ δι πκειαρ ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
Τπνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξφζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εκ νέος, ην θψιπκα
ηεο οκη μηνηρ απαζσόληζηρ, πξέπεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
λα ππνβάινπλ ζην θνξέα ςπεύθςνη δ λυζη θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ
νπνία να δηλώνοςν όηι απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε
δηαδηθαζία έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο δεν έσοςν απαζσοληθεί
έσοςν
απαζσοληθεί (δειψλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν θνξέαο απαζρφιεζεο) κε ζχκβαζε
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζε θοπέα ηος δημόζιος
εςπύηεπος δημόζιος ηομέα ηνπ
άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεχζπλεο
δήισζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε πξφζιεςεο αλαθαιείηαη. Δάλ ε δήισζε είλαη ςεπδήο ή
αλαθξηβήο, ε ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξφζιεςε αλαθαιείηαη
ππνρξεσηηθά. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, νη επηιεγέληεο ή πξνζιεθζέληεο ππνςήθηνη
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ.
ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηηρ παπούζαρ ανακοίνυζηρ αποηελεί και ηο «Παράρηεμα
ανακοινώζεων Σσμβάζεων εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» με ζ μανζη
έκδοζηρ «12-02-2019», ηο οποίο πεπιλαμ νει: i) οδηγίερ για ηη ζςμπλ πυζη ηηρ
αίηηζηρ – ςπεύθςνηρ δ λυζηρ με κυδικό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, ζε ζςνδςαζμό με
επιζημ νζειρ ζσεηικ με ηα πποζόνηα και ηα αθμολογούμενα κπιη πια καη ηαξηρ
ηυν ςποτηθίυν ζύμθυνα με ηιρ ιζσύοςζερ κανονιζηικέρ πςθμίζειρ· και ii) ηα
δικαιολογηηικ πος απαιηούνηαι για ηην έγκςπη ζςμμεηοσ ηοςρ ζηη διαδικαζία
επιλογ ρ. Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να έσοςν ππόζ αζη ζηο Παπ πηημα αςηό,
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αλλ και ζηο Διδικό Παπ πηημα (Α2) Απόδειξηρ Γλυζζομ θειαρ, με ζ μανζη
έκδοζηρ «12-04-2019» μέζυ ηος δικηςακού ηόπος ηος ΑΔΠ (www.asep.gr) και
ζςγκεκπιμένα μέζυ ηηρ ίδιαρ διαδπομ ρ πος ακολοςθείηαι και για ηην αναζ ηηζη ηος
ενηύπος ηηρ αίηηζηρ δηλαδ : Κενηπικ ζελίδα  Πολίηερ  Ένηςπα – Γιαδικαζίερ 
Γιαγυνιζμών Φοπέυν  Οπ. Υπόνος ΟΥ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Γ.Δ.. «ΡΟΓΑ»
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΡΑΚΔΤΑ
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