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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΙΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ. 
 
 

Ο ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις α) της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του 
κώδικα κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», β) της παρ.2 εδάφιο ιε του 
άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα 
και άλλες διατάξεις» και γ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
3. Την υπ' αριθ. 57/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πυλαίας - 
Χορτιάτη. 
4. Την υπ' αριθ. 6939/31-1-2012 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης. 
5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας (ΦΕΚ τ.β' 1856/22-08-
2011). 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

  
 Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
δίµηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόµων για την αντιµετώπιση των 
κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος του 
∆ήµου µας, κατά 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 Πυλαίας – Χορτιάτη 
∆/νση Καθαριότητας – 
Περιβάλλοντος  

Πανόραµα 
∆Ε Οδηγών 
Απορριµµατοφόρων 

∆ύο (2) 
µήνες 

15 

102 
∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη 
∆/νση Καθαριότητας – 
Περιβάλλοντος 

Πανόραµα 
Χειριστές Πλυντηρίων 
Κάδων 

∆ύο (2) 
µήνες 

2 
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103 
∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη 
∆/νση Καθαριότητας – 
Περιβάλλοντος  

Πανόραµα Χειριστές Σαρώθρων  
∆ύο (2) 
µήνες 

1 

104 
∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη 
∆/νση Καθαριότητας – 
Περιβάλλοντος 

Πανόραµα 
Χειριστές 
Καλαθοφόρων 

∆ύο (2) 
µήνες 

2 

105 
∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη 
∆/νση Καθαριότητας – 
Περιβάλλοντος 

Πανόραµα 
Χειριστές Φορτωτών - 
Εκσκαφέων 

∆ύο (2) 
µήνες 

3 

 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 
∆Ε Οδηγών 

Απορριµµατοφόρων 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλός ισότιµος τίτλος σχολών αλλοδαπής         
       ή  
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή 
απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 
1980) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆.580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του 
άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
Γ' κατηγορίας. 
2.  Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας. 
3.  Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε 
τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν. 
4. Αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, µετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας. 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 
(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 µία από τις ανωτέρω άδειες οδήγησης µέχρι και την 9η 
Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 
9η Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. 
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) απαιτείται : 
-  είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 
εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία 
βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου 
-  είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού 
«95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο 
υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  
Σε περίπτωση που η οικεία υπηρεσία Συγκοινωνιών δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση 
επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού(ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να 
γίνει δεκτός στη διαδικασία επιλογής µε την ειδικότητα ∆Ε Οδηγός Απορριµµατοφόρου 
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 
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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 ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου 
στην οποία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας 
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 ηµεδαπής». 

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». 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

102 
∆Ε Χειριστές 

Πλυντηρίων Κάδων 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια µηχανοδηγού – χειριστή µηχανηµάτων έργων πλυντήριο 
κάδων οµάδας Ι΄ Τάξης Γ΄ και άνω(Π.∆. 31/1990 άρθρα 2 και 5). 
β)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλός ισότιµος τίτλος σχολών αλλοδαπής         
       ή  
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή 
απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980) 
ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριο 
τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1 του Ν. 
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. 
γ) Ισχύουσα Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. 
δ) Αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
µηχανοδηγού-χειριστή. 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά θερµικά µηχανήµατα τότε 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. 

Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα τότε 
γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του Β.∆ της 7/6/1946, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία 
της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του Β.∆ της 
7/6/1946, 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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ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 
∆Ε Χειριστές 
Σαρώθρων 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α)  Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι΄ και 
τάξης Γ΄και άνω(Π.∆. 31/1990 άρθρα 2 και 5, 
β)    Ισχύουσα Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,   
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλός ισότιµος τίτλος σχολών αλλοδαπής         
       ή  
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή 
απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980) 
ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριο 
τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1 του Ν. 
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. 
δ) Αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
µηχανοδηγού-χειριστή. 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά θερµικά µηχανήµατα τότε 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. 

Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα τότε 
γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του Β.∆ της 7/6/1946, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την 
αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του 
Β.∆ της 7/6/1946, 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». 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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∆Ε Χειριστές 
Καλαθοφόρων 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α)  Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ' και 
τάξης Γ' σύµφωνα µε το π.δ. 31/1990 και άνω, 
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και 
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλός ισότιµος τίτλος σχολών αλλοδαπής         
       ή  
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή 
απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 
1980) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆.580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του 
άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
µηχανοδηγού-χειριστή. 
δ) Αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω 
άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά θερµικά µηχανήµατα τότε 
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. 

Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα τότε 
γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του Β.∆ της 7/6/1946, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για 
την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
του Β.∆ της 7/6/1946, 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». 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

105 
∆Ε Χειριστές 
Φορτωτών – 
Εκσκαφέων 

JCB  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ και 
τάξης Γ΄ σύµφωνα µε το π.δ. 31/1990 και άνω,  
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική και  
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλός ισότιµος τίτλος σχολών αλλοδαπής         
       ή  
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή 
απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 
1980) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆.580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του 
άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
µηχανοδηγού-χειριστή. 
δ) Αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω 
άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:  
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά θερµικά µηχανήµατα τότε 
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.  
Εφόσον η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή αφορά ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα 
τότε γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του Β.∆ της 7/6/1946, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για 
την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων του Β.∆ της 7/6/1946, 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».  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
O χειριστής φορτωτή – εκσκαφέα JCB θα απασχοληθεί αποκλειστικά στην 
Υπηρεσία Καθαριότητας, για την αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων, τα οποία λόγω 
του µεγάλου όγκου και βάρους των δεν είναι δυνατόν να φορτώνονται από τους 
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εργάτες. Οι φορτωτές φορτώνουν τα ογκώδη αντικείµενα (π.χ. µπάζα, κλαδιά, 
χώµατα κ.λπ.) στα φορτηγά απορριµµατοφόρα αυτοκίνητα. Οι χειριστές φορτωτών 
θα πληρώνονται από τα έσοδα που πραγµατοποιεί ο ∆ήµος µας από τα 
ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας. 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 20 έως 65 ετών. 
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συµπαράσταση). 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας µας. 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, τα κατωτέρω 
δικαιολογητικά: 

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 
2) Για την απόδειξη της εντοπιότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για 

τους έγγαµους) ή πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαµους), πρόσφατης 
έκδοσης. 

3) Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη 
αναγνώρισης από τον κατά περίπτωση αρµόδιο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ κ.λ.π.), άλλως 
δεν λαµβάνονται υπόψη. 
Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής 
προσκοµίζουν υποχρεωτικά και την επίσηµη µετάφραση του τίτλου σπουδών από 
το Υπουργείο Εξωτερικών. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών ∆ευτεροβάθµιας 
Γενικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η µετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από 
πιστοποίηση ισοτιµίας µε τίτλο ∆ευτεροβάθµιας Γενικής Εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής, που εκδίδεται από τις κατά τόπους διευθύνσεις ή γραφεία 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών ∆ευτεροβάθµιας 
Τεχνικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η µετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από 
πιστοποίηση ισοτιµίας µε τίτλο ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής που εκδίδεται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). 
Το απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου αποτελεί τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
εφόσον αποκτήθηκε µέχρι και το έτος 1980. Από το έτος 1981 και εντεύθεν, τίτλο 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί το απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου. 

4) Για την απόδειξη της αντίστοιχης εµπειρίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, µετά την  
απόκτηση της άδειας οδήγησης ή της απαιτούµενης κατά περίπτωσης άδειας 
µηχανοδηγού-χειριστή, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία 
να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 στην οποία να δηλώνεται ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης. Οι 
µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του 
ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου 
τοµέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης. 

5) Φωτοαντίγραφο επικυρωµένο άδειας οδήγησης.  
6) Φωτοαντίγραφο επικυρωµένο της απαιτούµενης κατά περίπτωσης άδειας 

µηχανοδηγού – χειριστή. 
 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στο Πανόραµα (Απ. Σαµανίδη 
21, Τ.Κ. 55 236) και συγκεκριµένα στο Γραφείο Προσωπικού. 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει από 
21/02/2012 µέχρι και 23/02/2012 και ώρες 9:00 π.µ. 13:00 µ.µ. 
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Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία µας. 
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ: 
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά 
ειδικότητα µε βάση το κριτήριο εντοπιότητας µε την εξής σειρά: 
Προηγούνται οι δηµότες του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη (Α' βαθµός εντοπιότητας). 
Έπονται οι δηµότες των υπολοίπων ∆ήµων ή Κοινοτήτων του Νοµού Θεσσαλονίκης (Β' 
βαθµός εντοπιότητας). 
Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της Χώρας (Γ' βαθµός εντοπιότητας). 
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ: 
Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, 
αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της 
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και 
των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΑΣΕΠ). 
β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο 
µηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί µε νέα δίµηνη σύµβαση εντός δώδεκα µηνών, 
όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει 
κώλυµα υπέρβασης οκτάµηνης απασχόλησης µέσα στο κρίσιµο δωδεκάµηνο (παρ. 2 του 
άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάµηνης διάρκειας. 
γ) Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβασης σε σύµβαση αορίστου 
χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙ∆ΗΣ 

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΑ∆ΟΥ 
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