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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Γαστούνη,     3-7-2020 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                                  Αριθµ. Πρωτ.: 6300 
∆ήµος Πηνειού                                                              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ  1/2020 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
O ∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών(3) ατόµων ,για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, του ∆ήµου Πηνειού, που εδρεύει στην Γαστούνη του Ν. Ηλείας, και 
συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα 
απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

101 ∆ήµος Πηνειού 
Γαστούνη 

∆ήµος Πηνειού 
(Ν. Ηλείας) 

∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1 

102 ∆ήµος Πηνειού 
Γαστούνη 

∆ήµος Πηνειού 
(Ν. Ηλείας) 

∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1 

103 ∆ήµος Πηνειού 
Γαστούνη 

∆ήµος Πηνειού 
(Ν. Ηλείας) 

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΏΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ 8 ΜΗΝΕΣ 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:α)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή  Ηλεκτρολόγου  Γ΄ και ΣΤ΄ 
ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 
όπως ισχύει (*),  
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 Επαγγελµατικής Σχολής 
ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ 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 άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α)Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή  Ηλεκτρολόγου  Γ΄ και ΣΤ΄ ειδικότητας 1

ης
 ή 2

ης
 ή 3

ης
 

κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1
ης

οµάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει (*),  

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 άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 
συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α)Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή  Ηλεκτρολόγου  Γ΄ και ΣΤ΄ ειδικότητας 1

ης
 ή 2

ης
 ή 3

ης
 

κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1
ης

 οµάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει (*), 

β)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους 
που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο  τίτλο 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 άσκησης 
επαγγέλµατος. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α)Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή  Ηλεκτρολόγου  Γ΄ και ΣΤ΄ ειδικότητας 1

ης
 ή 2

ης
 ή 3

ης
 

κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1
ης

 οµάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει 
(*),β)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο  
τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 άσκησης 
επαγγέλµατος. 

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον στη 

ΑΔΑ: ΩΓΡΖΩΞΑ-24Β



Σελίδα 2 από 3 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού Α΄ τάξης ειδικότητας 1
ης

 ή άδεια Αρχιτεχνίτη 
υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*),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 Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ 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 άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς 
είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α µε τα ανωτέρω προσόντα)α) Άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού Α΄ τάξης ειδικότητας 1

ης
 ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 

112/2012 όπως ισχύει (*),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 άσκησης 
επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α µε τα ανωτέρω προσόντα)α) Άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού Α΄ τάξης ειδικότητας 1

ης
 ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 

112/2012 όπως ισχύει (*), 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους 
που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 άσκησης επαγγέλµατος. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α µε τα ανωτέρω προσόντα)α) Άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού Α΄ τάξης ειδικότητας 1

ης
 ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 

112/2012 όπως ισχύει (*),β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 
άσκησης επαγγέλµατος 
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, 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. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α)  Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ΄  τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή 
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε 
αριθµ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013(Φ.Ε.Κ.519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει 
(*),β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.∆. 51/2012, όπως ισχύει).γ) 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 Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών 
µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην ανωτέρω απαιτούµενη άδεια µηχανοδηγού-
χειριστή. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 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. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ΄  τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή 
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε 
αριθµ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013(Φ.Ε.Κ.519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει 
(*),β) Ισχύουσα ερασιτεχνική ή επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.∆. 51/2012, όπως ισχύει).γ)Ο 
οµώνυµος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής  ή ισότιµος και αντίστοιχος  
τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί άδεια στην ανωτέρω απαιτούµενη µηχανοδηγού-χειριστή.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. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α µε τα ανωτέρω προσόντα)α) Άδεια µηχανοδηγού-
χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ΄  τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου 
(Μ.Ε.) οµάδας Α΄ ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε αριθµ. 

οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013(Φ.Ε.Κ.519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει 
(*),β) Ισχύουσα ερασιτεχνική ή επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.∆. 51/2012, 
όπως ισχύει).γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο  
τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α µε τα ανωτέρω προσόντα)α) Άδεια 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ΄τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990, ή άδεια 
χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης 
του άρθρου 2 της µε αριθµ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013(Φ.Ε.Κ.519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής 
απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει (*),  β) Ισχύουσα ερασιτεχνική ή επαγγελµατική άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.∆. 51/2012, όπως ισχύει).γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο 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 άδειαςµηχανοδηγού-χειριστή.  
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στην 
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’).Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, 
εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 
51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν.4383/2016ΦΕΚ72/20.4.2016/τ.Α΄).  Στην περίπτωση που οι 
υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-µελών της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής. 

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
(dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr)ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και 
το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήµατος. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται 
υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής:Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε 
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
(dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην 
ακόλουθη διεύθυνση:∆ήµος Πηνειού, Κτίριο Σισίνη,Σισίνη&Χαλκιοπούλου Τ.Κ.27300, Γαστούνη Ν. Ηλείας απευθύνοντάς την 
στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Καλφιώτη Θεώνης (τηλ. επικοινωνίας: 2623360772). 

Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και στην περίπτωση αποστολής 
των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 
µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε 
φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες 
(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά)και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή 
της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Πηνειού και στο δικτυακό τόπο αυτού 
(www.dimospineiou.gov.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία 
λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη,  τότε 
η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 
α)στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας µας (www.dimospineiou.gov.gr)� β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες ���� Έντυπα – ∆ιαδικασίες ���� ∆ιαγωνισµών Φορέων ����Ορ. Χρόνου 
ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου 
µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι ���� Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ���� ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου 
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες ���� Έντυπα – ∆ιαδικασίες ���� ∆ιαγωνισµών 
Φορέων ����Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας 
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «02-12-2019», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της 
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα 
βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις� και ii) τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας 
διαδροµής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα ���� Πολίτες ����Έντυπα – 
∆ιαδικασίες ���� ∆ιαγωνισµών φορέων ����Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.   

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠ. ΜΑΡΙΝΟΣ  
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