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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΣΠΑΡΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου  206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων»(ΦΕΚ 143 Α/28-06-2007). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), 

σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν.2190/1994 οι 

συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με 

τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2738/1999. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου  ενάτου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων  

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

(ΦΕΚ54 Α.) 

5. Τις  διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3146/2003 , σε συνδυασμό  με τις διατάξεις 

του άρθρου 4 της υπ΄αριθ. 33/22006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 246/Α/31-

12-2010). 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης (ΦΕΚ 1939/τ.Β΄/31-08-2011). 

7. Την υπ΄αριθμ. 306/11-07-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης , 

σχετικά με την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 

8. Την υπ΄αριθ. 3843/12-07-2012 Απόφαση  του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου  με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄αριθ.  

306/11-07-2012 Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης. 
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Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , δύο (2) 

μηνών, συνολικά σαράντα (40) ατόμων  για  την  κάλυψη πρόσκαιρης εποχιακής 

ανάγκης (κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας) του Δήμου Σπάρτης   

που εδρεύει στην Σπάρτη  και συγκεκριμένα ως εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 

διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 Δήμος Σπάρτης 
Σπάρτη Ν. 

Λακωνίας 

ΔΕ- Χειριστών 

Μηχανημάτων 

έργων  ( εκσκαφέα-

φορτωτή  μέχρι  

101 HP) 

Δύο (2) 

μήνες 

Τέσσερις (4) 

 

102 Δήμος Σπάρτης 
Σπάρτη Ν. 

Λακωνίας 

ΔΕ- Χειριστών  

Γεωργικού 

Ελκυστήρα 

(Τρακτέρ) 

Δύο (2) 

μήνες 
Τρεις (3) 

103 Δήμος Σπάρτης 
Σπάρτη Ν. 

Λακωνίας 
ΔΕ-Οδηγών 

Δύο (2) 

μήνες 
Δέκα (10) 

104 

 
Δήμος Σπάρτης 

Σπάρτη Ν. 

Λακωνίας 

ΥΕ –Ανειδίκευτων 

Εργάτών  

Καθαριότητας 

Δύο (2) 

μήνες 

Είκοσι 

τρεις(23) ) 

 

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 μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Β΄ τάξης Δ΄, 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών 

Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα 

του Ν.1346/83 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 υποβάλει βεβαίωση 

της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 

μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει ου συγκεκριμένου τίτλου είτε 

αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Β΄ τάξης Δ΄, 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 

γ) 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 υποβάλει 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 οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Β΄ τάξης Δ΄, 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 

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 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα 

παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Β΄ τάξης Δ΄, 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 

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 

παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή. 

 

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, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 

προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 

υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή 

μηχανημάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, με τις ομάδες 

μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι 

κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν 

δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας 

οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Άδεια χειριστή μηχανήματος διαξονικού γεωργικού ελκυστήρα 

(τρακτέρ). 

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας 

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

ΑΔΑ: Β41ΞΩ1Ν-1ΦΓ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α) Άδεια χειριστή μηχανήματος διαξονικού γεωργικού ελκυστήρα 

(τρακτέρ). 

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 

ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α) Άδεια χειριστή μηχανήματος διαξονικού γεωργικού ελκυστήρα 

(τρακτέρ). 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 παραπάνω άδειας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α) Άδεια χειριστή μηχανήματος διαξονικού γεωργικού ελκυστήρα 

(τρακτέρ). 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 παραπάνω άδειας. 

 

103 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ ειδικοτήτων: (α) τεχνικού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα 

αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών 

αυτοκινήτων ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών 

και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής 

Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου 

ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄) 

ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου, ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:  

 Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 

 Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου 

ΤΕΕ ή 

 Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή 

 Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 

1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄)ή  

   Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικών 

Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας τη 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

β)  Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.   

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, 

σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 

β)  Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας   

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, 

σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους 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 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα 

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  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β)  Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας   

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, 

σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους 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 άδειας οδήγησης  αυτοκινήτου. 

β)  Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας   

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, 

σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν). 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:  (σύμφωνα με την απαιτούμενη 

κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου). 

Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της 

κατηγορίας Γ΄ ή Γ΄+Ε΄ από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται 

να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και 

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς 

εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/ 18.6.2008 τ. Α΄). 

Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω  άδεια 

οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την 

υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 

2014 την επόμενη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. 

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 Ν.Α. στην περιοχή 

της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου είτε η καταχώρηση 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα 

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. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών της οικείας  Περιφερειακής Ενότητας  δεν έχει προχωρήσει 

στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις  του ανωτέρω 

πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος  προκειμένου να γίνει δεκτός για τη 

θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης  ανακοίνωσης, πρέπει να 

προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο  

οποίο  να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης  του ανωτέρω πιστοποιητικού  

εξ΄ αφορμής  της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. Για τις άδειες 

οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει  η ημερομηνία της  αρχικής 

κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η 

ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι 

υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας 

υπηρεσίας συγκοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας 

υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή 

φθοράς των  αρχείων της, αρκεί: 

η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να 

αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και  

η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 

του υποψηφίου στην οποία να δηλώσει την ακριβή ημερομηνία αρχικής 

κτήσης της κατηγορίας της επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται 

από την προκήρυξη. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας 

οδήγησης  αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν 

βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί 

ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 

επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημερδαπής». 

104 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του  

Ν.2527/1997). 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως  65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
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3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης. 
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί 
έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).  

 

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ως  βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με 

σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο  ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 

καθήκοντα ή έργο συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

101,102,103,  Η εμπειρία  λαμβάνεται υπόψη μετά την 

απόκτηση της ζητούμενης ,κατά περίπτωση,  

από την παρούσα ανακοίνωση, 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο 

όριο τους 12 μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 

 
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα 

 
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) 

αριθμός 
τέκνων 

1 2 3 

μονάδες 30 60 110 

 
5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 
7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΔΕ με το 20) 

κατηγορία 
ΔΕ 

10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 

 
8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες 
εμπειρίας 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 
60 και 
άνω 

μονάδες 7 14 21 
2
8 

3
5 

42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 
39
9 

40
6 

41
3 

420 
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επαγγελματικής άδειας. 

 

Ως  βαθμολογούμενη εμπειρία για τη θέση της κατηγορίας  ΥΕ λαμβάνεται υπόψη η 

απασχόληση  σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

104 Λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία που 

προκύπτει από βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα από την οποία 

προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 

Εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης  

ασφαλιστικού φορέα μπορούν να 

προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα 

του δημοσίου τομέα από την οποία 

προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης. 

 

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Πίνακας Β΄)  των λοιπών 

ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένα:  

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του  ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου επικυρωμένου 

δημοσίου εγγράφου  από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης. 

3. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 

143/τα.Α΄/2007).  

4. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια). 

5. Βασικό τίτλο σπουδών (για τον υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΔΕ) 

6. Άδεια μηχανοδηγού- χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, άδεια οδήγησης  

χειριστή μηχανήματος διαξονικού γεωργικού ελκυστήρα, άδειες οδήγησης  αυτοκινήτου 

όπως προβλέπονται από την ανακοίνωση για κάθε  θέση. 

7. Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ ή /και βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας). 

8. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 

οικείου δήμου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας 

Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, 

εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. 

9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων). 

10. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
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Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές 

εφημερίδες του νομού. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σπάρτης στην οποία εδρεύει η 

υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 

παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει). Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου (www. sparti.gov. gr). 

 

ΣΤ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1.Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντας της 

ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν  ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται 

κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα 

βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, 

αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία). 

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που 

έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν 

αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός 

τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά 

μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της 

υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Γκορτσολόγου 52, τκ. 23100 Σπάρτη απευθύνοντας 

την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Σπάρτης υπόψιν κ. Ξυδιά Αναστασίας ή κ. Αλεξάκη Πολύδωρου (τηλ. επικοινωνίας: 27313-

61264 και 27310-61225) μέσα σε προθεσμία  έξι (06) ημερών , έως και την Παρασκευή  27 

Ιουλίου 2012.   

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ 
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