
 

 

 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΠΤΡΓΟ   06-07-2022 
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ     ΑΡ.ΠΡΩΣ.:  18855 
ΔΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 
ΚΑΙ ΜΙΘΟΔΟΙΑ        

 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ 
ΧΡΟΝΟΤ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΤΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΨΗ 

ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
 

Ο Διμαρχοσ Πφργου 
ζχοντασ υπόψθ: 

 
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87 Α), όπωσ ζχουν 
τροποποιθκεί και ιςχφουν.  

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α) 
«Τποχρεωτικόσ Ζλεγχοσ Νομιμότθτασ-Αντικατάςταςθ του άρκρου 225 του 
Ν.3852/2010». 

3. Tισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 3584/07, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 
2 του άρκρου 41 του Ν. 4325/2015 και τθν παρ. 2 του άρκρου 4 τθσ Πράξθσ 
Νομοκ. Περιεχομζνου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεφχοσ Α’) και το άρκρο 116 του 
Ν.4547/2018, επιτρζπεται θ πρόςλθψθ προςωπικοφ οποιαςδιποτε ειδικότθτασ 
με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου από τουσ Ο.Σ.Α., για τθν αντιμετϊπιςθ 
κατεπειγουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν, με ςφμβαςθ εργαςίασ 
οριςμζνου χρόνου τθσ οποίασ θ διάρκεια δεν υπερβαίνει τουσ δφο (2) μινεσ 
μζςα ςε ςυνολικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν. 

4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ 2, περιπτ. ιε του άρκρου 2 του Ν. 4765/21, το προςωπικό 
που προςλαμβάνεται για αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν ι εποχικϊν ι 
πρόςκαιρων αναγκϊν με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, εξαιρείται των 
διαδικαςιϊν του Ν. 4765/21. 

5. Σο άρκ. 1, περ. ιε, του Ν.3812/2009 (Α’ 234) «Αναμόρφωςθ του ςυςτιματοσ 
προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα και άλλεσ διατάξεισ», το οποίο τροποποιεί το 
άρκ. 14 του Ν. 2190/1994 (Α’ 28). 

6. Σισ διατάξεισ των άρκρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/2004). 
7. Σθν υπϋ αρικμ. απόφαςθ 387/2022 (ΑΔΑ:9ΘΒΠΩ17-ΣΚΟ) τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ του Διμου Πφργου με τισ οποίεσ διαπιςτϊνεται θ αναγκαιότθτα τθσ 
πρόςλθψθσ και θ αιτιολόγθςθ αυτισ, οι απαιτοφμενοι κλάδοι και οι ειδικότθτεσ 
του προςωπικοφ που πρόκειται να προςλθφκεί με διάρκεια ςφμβαςθσ δφο (2) 
μθνϊν. 

8. Η υπ’ αρικμ. πρωτ. 103541/01-07-2022 (ΑΔΑ:919ΧΟΡΙΦ-ΟΨΦ)  Απόφαςθ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και Ιονίου, με τθν 
οποία εγκρίνεται ςτο Διμο Πφργου θ πρόςλθψθ δϊδεκα (12) ατόμων, με 
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ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου, θ οποία δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τουσ δφο (2) μινεσ, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

9. Σθν αρίκ. πρωτ.  14045/31-05-2022 Βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 
Τπθρεςιϊν του Διμου Πφργου περί φπαρξθσ εγγεγραμμζνων πιςτϊςεων ςτον 
προχπολογιςμό του Διμου Πφργου του οικονομικοφ ζτουσ 2022 για τθν κάλυψθ 
τθσ δαπάνθσ που προκαλείται από τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ.  

10. Σισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ και Πραςίνου.  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, διάρκειασ 
δφο  (2) μθνϊν, ςυνολικά δϊδεκα (12) ατόμων, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν 
κατεπείγουςεσ ανάγκεσ αποκομιδισ των απορριμμάτων (κατά τθ κερινι περίοδο) του 
Διμου Πφργου και ςυγκεκριμζνα τουσ εξισ ανά υπθρεςία ζδρα, ειδικότθτα και διάρκεια 
ςφμβαςθσ, αρικμοφ ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόςκετα) προςόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 
κζςθσ 

Τπθρεςία 
Ζδρα 

υπθρεςίασ 
Ειδικότθτα 

Διάρκεια 
ςφμβαςθσ 

Αρικμόσ 
ατόμων 

 
201 

Διεφκυνςθ 
Κακαριότθτασ 
Ανακφκλωςθσ και 
Πραςίνου 

 
Πφργοσ 

ΔΕ Χειριςτισ 
μθχανιματοσ ζργου 
εκςκαφζα-φορτωτι 
τφπου JCB 

 
2 μινεσ 

 
1 

 
202 

Διεφκυνςθ 
Κακαριότθτασ 
Ανακφκλωςθσ και 
Πραςίνου 

 
Πφργοσ 

ΔΕ Οδθγϊν 
απορριμματοφόρου 

 
2 μινεσ 

 
1 

 
203 

Διεφκυνςθ 
Κακαριότθτασ 
Ανακφκλωςθσ και 
Πραςίνου 

 
Πφργοσ 

ΤΕ Εργατϊν/τριϊν 
κακαριότθτασ 
(ςυνοδϊν 
απορριμματοφόρων) 

 
2 μινεσ 

 
10 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν 

πρόςκετα) προςόντα 

201 
ΓΔ Υειπιζηήρ 

μησανήμαηορ έπγος 
εκζκαθέα-θοπηυηή ηύπος 

JCB 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α)  Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 
ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Β’ ηάμεο Γ’ ή άδεηα ρεηξηζηή 
κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Β’ εηδηθφηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 
113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.3 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΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρχεη (*)  

β) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή 
επαγγεικαηηθή  

γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ ή Τερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' 
θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Τερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο ή Τερληθψλ 
Δπαγγεικαηηθψλ Σρνιψλ 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. 
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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 (*). 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ 
πξνζφληα) 

α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 
ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Β’ ηάμεο Γ’ ή άδεηα ρεηξηζηή 
κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Β’ εηδηθφηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 
113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.3 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΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρχεη (*) θαη 

β) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή 
επαγγεικαηηθή θαη 

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 (*).   

 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ 
πξνζφληα) 

α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 
ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Β’ ηάμεο Γ’ ή άδεηα ρεηξηζηή 
κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Β’ εηδηθφηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 
113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.3 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΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (*) θαη 

β) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή 
επαγγεικαηηθή θαη 

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 Τερληθήο Σρνιήο 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΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ 
πξνζφληα) 

α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 
ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Β’ ηάμεο Γ’ ή άδεηα ρεηξηζηή 
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κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Β’ εηδηθφηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 
113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.3 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΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (*) θαη 

β) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή 
επαγγεικαηηθή θαη 

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 Τερληθήο Σρνιήο 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 κεραλνδεγνχ – 
ρεηξηζηή (*). 

 

(*) ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: 

Υπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία ανηικαηέζηηζαν 
βάζεη ηνπ π.δ.113/2012, εθφζνλ ζηελ λέα απηή άδεηα δεν 
αναγπάθεηαι η απσική άδεια και η ημεποσπονολογία 
κηήζηρ αςηήρ, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε 
ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα 
αλσηέξσ ζηνηρεία.  

Η εν λόγυ βεβαίυζη απαιηείηαι, πποκειμένος να 
πποζμεηπηθεί ηο βαθμολογούμενο κπιηήπιο ηηρ εμπειπίαρ. 
Γηα ηα θεπμικά μησανήμαηα 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΄). ηην πεπίπηυζη πος 

οι ςποτήθιοι είναι κάηοσοι επαγγελμαηικήρ άδειαρ 

οδήγηζηρ αλλοδαπήρ (εκηόρ κπαηών-μελών ηηρ 

Δςπυπαφκήρ ΄Δνυζηρ), για να γίνοςν δεκηοί ππέπει να 

πποζκομίζοςν ανηιζηοισία ηηρ άδειαρ οδήγηζηρ 

αλλοδαπήρ με ηιρ επαγγελμαηικέρ άδειερ οδήγηζηρ 

ημεδαπήρ. 
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αποππιμμαηοθόπος 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΕΚ ειδικοτιτων 
Σεχνικοφ Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι  Εκπαιδευτι 
Τποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων ι Εκπαιδευτι 
Τποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων και Μοτοςικλετϊν ι 
πτυχίο Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ΣΕΕ ειδικότθτασ 
Μθχανϊν και υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι απολυτιριοσ 
τίτλοσ Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου τμιματοσ 
Μθχανικϊν Αυτοκινιτων ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Επαγγελματικοφ Λυκείου ειδικότθτασ Σεχνικοφ 
Οχθμάτων  ι ειδικότθτασ Μθχανικισ Αυτοκινιτων του 
Σομζα Μθχανολογίασ ι ειδικότθτασ Μθχανικϊν και 
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Ηλεκτρολογικϊν υςτθμάτων Αυτοκινιτου του Σομζα 
Οχθμάτων ι  Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ειδικότθτασ Μθχανϊν 
Αυτοκινιτου ι χολισ Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του ν. 
1346/1983 ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ Αυτοκινιτου ι 
ςυναφοφσ ειδικότθτασ, δθλαδι: Πτυχίο ι δίπλωμα ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Ηλεκτρολογικϊν υςτθμάτων 
Αυτοκινιτου ι Ηλεκτρομθχανικϊν υςτθμάτων και 
Αυτοματιςμοφ Αυτοκινιτου ι Σεχνίτθσ Ηλεκτρολόγοσ 
Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Ηλεκτρικοφ υςτιματοσ 
Αυτοκινιτου ι Ηλεκτροτεχνίτθ Αυτοκινιτου ι  Σεχνιτϊν 
Ηλεκτρολογικϊν υςτθμάτων Αυτοκινιτων ι Σεχνιτϊν 
Μθχανϊν και υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι Ηλεκτρολόγου 
Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Σεχνικοφ Μθχανοτρονικισ ι 
αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι 
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ 
Εκπαιδευτθρίου Αϋ ι Βϋ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου 
Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ 
Λυκείου ι Επαγγελματικισ χολισ ι Σεχνικισ 
Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι 
χολισ Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ι ν. 
3475/2006  ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ 
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ ή 
(C) θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012 φπσο ηζρχεη). 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

δ) Κάξηα  Ψεθηαθνχ  Ταρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία  λα  είλαη  
ζε  ηζρχ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο/εο κε ηα 
αλσηέξσ πξνζφληα) 
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο,  

β)  Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ ΄ή 
C θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012 φπσο ηζρχεη),  

γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

δ) Κάξηα  Ψεθηαθνχ  Ταρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία  λα  είλαη  
ζε  ηζρχ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο/εο κε ηα 
αλσηέξσ πξνζφληα) 
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ 

(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 

απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο 

Τερληθήο Σρνιήο 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 

ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο 
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επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ ΄ή 
C θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012 φπσο ηζρχεη),  

γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ).  

δ) Κάξηα  Ψεθηαθνχ  Ταρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία  λα  είλαη  
ζε  ηζρχ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο/εο κε ηα 
αλσηέξσ πξνζφληα) 
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ 
(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 
απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ 
ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο 
Τερληθήο Σρνιήο 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 
ηοςλάσιζηον έξι (6) μηνών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

β)  Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ ΄ή 
C θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012 φπσο ηζρχεη),  

γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

δ) Κάξηα  Ψεθηαθνχ  Ταρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία  λα  είλαη  
ζε  ηζρχ. 

 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ (ζύμθυνα με ηην 

απαιηούμενη καηά ηα ανυηέπυ άδεια οδήγηζηρ 

αςηοκινήηος) 

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 Υπεξεζία 

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. 

ΠΡΟΟΥΗ: Σε 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 ΒΔΒΑΙΩΗ ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ 

νπνία λα αλαθέξνληαη: 

 Τν 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 
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επηβεβαηψλεηαη φηη ε άδεηα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 

επαλέθδνζήο ηεο, ιφγσ ελζσκάησζεο θαηεγνξίαο 

ή ππνθαηεγνξίαο ΠΔΙ. 

Αςηονόηηο είναι όηι οι ςποτήθιοι ππέπει να 

πποζκομίζοςν οπυζδήποηε ηην απαιηούμενη από ηην 

ανακοίνυζη άδεια οδήγηζηρ.  

Γηα ηιρ άδειερ οδήγηζηρ αςηοκινήηυν, 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. 

Σε 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 Υπεχζπλεο 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. 

Ιζσύοςζα άδεια οδήγηζηρ πος έσει εκδοθεί 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.Γ.. 51/2012, φπσο ηζρχεη (παξ. 6 άξζξν ηξίην 
Ν. 4383/2016_ΦΔΚ 72/20.4.2016/η.Α΄). Σηελ πεξίπησζε πνπ 
νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 
αλλοδαπήρ (εκηόρ κπαηών – μελών ηηρ Δςπυπαφκήρ 
Ένυζηρ), για να γίνοςν δεκηοί ππέπει να πποζκομίζοςν 
ανηιζηοισία ηηρ άδειαρ οδήγηζηρ αλλοδαπήρ με ηιρ 
επαγγελμαηικέρ άδειερ οδήγηζηρ ημεδαπήρ. 
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ΤΕ Εργατϊν/εργατριϊν 
κακαριότθτασ(υνοδοί 
απορριμματοφόρων)  

Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (ηειεπηαίν εδάθην πεξ. 
ζη΄ παξ.1 άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 4765/2021). 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
1. Να είναι Ελλθνεσ Πολίτεσ ι πολίτεσ χϊρασ κράτουσ –μζλουσ τθσ Ε.Ε 
2. Να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν  
3. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν 

εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςεωσ που επιλζγουν 
4. Να μθν ζχουν κϊλυμα διοριςμοφ  

 Πιο ςυγκεριμζνα: 
α) να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, 
υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, 
κακϋυποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ 
γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, 
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β)να μθν είναι υπόδικοι που ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα ι κατϋάλλον 
νόμιμο τρόπο ( άρκρο 43 του Ν.4319/2013) για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ 
περίπτωςθσ α, ζςτω και αν το αδίκθμα αυτό ζχει παραγραφεί, 
γ) να μθν ζχουν ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο 
διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι,  
δ) να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό 
επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ 
καταςτάςεισ. 
ε) να μθν ζχουν απολυκεί από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι ΟΣΑ  ι άλλου Νομικοφ 
Προςϊπου του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ 
παφςεωσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο οφειλόμενο ςε 
υπαιτιότθτα του εργαηομζνου, αν δεν παρζλκει πενταετία από τθν απόλυςθ. 
 
Β. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των  
λοιπϊν ιδιοτιτων τουσ και τθσ εμπειρίασ τουσ οφείλουν να προςκομίςουν, τα κατωτζρω 
δικαιολογθτικά: 

 Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ, 
 Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ (για τουσ ζγγαμουσ) ι πιςτοποιθτικό 

γζννθςθσ (για τουσ άγαμουσ) πρόςφατθσ ζκδοςθσ . 
 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχουν κϊλυμα απαςχόλθςθσ ςτο δθμόςιο εντόσ 

δωδεκάμθνου (παραλαβι υποδείγματοσ από τθν υπθρεςία μασ). 
 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι πλθροφν τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται 

για τουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ του πρϊτου μζρουσ του Ν.3584/07 (παραλαβι 
υποδείγματοσ από τθν υπθρεςία μασ). 

 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλόλθτα που τουσ 
επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςθσ που επιλζγουν. 

 Αντίγραφο Αρικμοφ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου (Α.Μ.Α.) 
 Αντίγραφο ΑΜΚΑ 
 Αντίγραφο ΑΦΜ 

 

Γ.ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ-ΑΝΑΡΣΗΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθ ςυνθμμζνθ αίτθςθ και να τθν 
υποβάλλουν μαηί με τα ςχετικά δικαιολογθτικά είτε θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ  
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (protokolo@1489.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:  Διμοσ 
Πφργου, Πατρϊν και Σάκθ Πετροποφλου, Σ.Κ. 27131, Πφργοσ Ηλείασ, απευκφνοντάσ τθν  
ςτο Σμιμα  Διοίκθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Μιςκοδοςίασ, (τθλ. επικοινωνίασ: 
26213 62611). 

Η αίτθςθ ςυμμετοχισ, που κα υποβλθκεί θλεκτρονικά, πρζπει απαραιτιτωσ να 
εμφανίηεται υπογεγραμμζνθ, με φυςικι υπογραφι. Ανυπόγραφεσ αιτιςεισ δεν κα 
γίνονται δεκτζσ.   
Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ. 
Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα αποςτολισ των αιτιςεων  Δευτζρα  11 Ιουλίου 2022 και 
ϊρα 15:00. 
Δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ κα γίνει ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ 
καταςτιματοσ του Διμου Πφργου, ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα  
του Διμου Πφργου (www.cityofpyrgos.gr) προσ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων. 

mailto:protokolo@1489.syzefxis.gov.gr
http://www.cityofpyrgos.gr/
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τθν ιςτοςελίδα κα αναρτθκεί και θ αίτθςθ και οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ που κα πρζπει να 
ςυμπλθρϊςουν οι ενδιαφερόμενοι/νεσ. 
                                                                                                          
        Ο Διμαρχοσ Πφργου 
          
   
           Παναγιϊτθσ Αντωνακόπουλοσ 
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