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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

Χρονικής διάρκειας οχτώ (8 ) μηνών.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης»,όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.

1. Τις διατάξεις της παρ.2 του εικοστού τέταρτου άρθρου (Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών) της 14-03-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού τα διασποράς του 
κορωνοϊούΈθνΐϋ-19 (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τ .Α ') .

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007,όπως ισχύουν .
3. Την αριθμ.πρωτ.: 18659/17.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών σχετική με την ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής 
πολιτικής και αλληλεγγύης -απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και 
νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού -οονίά-19.

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μετεώρων(ΦΕΚ 
2276 τ. Β 712-10-2011) .

5. Την με αριθμ :54/2021/16-2-2021,απόφαση της Οικονομικής 
επιτροπής σχετική με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού για τις 
δομές των ευπαθών ομάδων και υπηρεσιών καθαριότητας, για χρονικό 
διάστημα οχτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, 
απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την 
εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού ΟΟΝ/Ιϋ-19 και εισήγηση για 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους:

I



Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά τριών (3) ατόμων, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών, διαφόρων 
ειδικοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα Α, προκειμένου να 
καλύψει τις έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊούΟΟΝ/Ιϋ-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
προσόντα (πίνακας Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΙ( ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

1 ΔΗΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ
8ΜΗΝΕΣ

1

2 ΔΗΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ
(ΣΑΡΩΘΡΟ)

8ΜΗΝΕΣ 1

3 ΔΗΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)

8ΜΗΝΕΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:

Ο δηγοί ΔΕ 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ 
ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού 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 ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς 
ειδικότητας, δηλαδή:

- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού



-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή

- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού 
Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.

Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' 
κατηγορίας, και

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 της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' 
κατηγορίας, και

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 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 Γ' 
κατηγορίας και

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 Γ’ 
κατηγορίας, και

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 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 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 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.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 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 
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».

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩ Ν
Μ Η ΧΑ Ν Η Μ Α ΤΩ
Ν
ΕΡΓΟ Υ  
(ΣΑΡΩ Θ ΡΟ  )

1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Άδεια μηχανοδηγού -χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργου (Μ.Ε.) ομάδας I τάξης Α' ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)της ομάδας 
Α' ειδικότητας 4του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ αριθμ 
οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013,απόφασης του 
αρμοδίου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε 
συμπληρώθηκε με την υπ'αριθ. 
Οικ.71993/301 /Φ. 113/3.7.2015, απόφαση του 
αρμοδίου Υπουργού. (*)

β)Ισχύουσα άδεια οδήγησης ερασιτεχνική .

δ) 0  ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚή 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α'ή Β' κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών , 
δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισοτόμιος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοδήποτε τίτλος ΙΕΚή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων τηε 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 οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους 
με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού -χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργου (Μ.Ε.) ομάδας I τάξης Α' ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)της ομάδας 
Α' ειδικότητας 4του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ αριθμ 
οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013,απόφασης του 
αρμοδίου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε 
συμπληρώθηκε με την υπ'αριθ.
Οικ.71993/301 /Φ. 113/3.7.2015, απόφαση του
αρμοδίου Υπουργού. (*)

β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης ..

δ)Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος 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 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 έργου (Μ.Ε.) ομάδας I τάξης Γ ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)της ομάδας 
Α' ειδικότητας 4του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 
της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ αριθμ 
οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013,απόφασης του 
αρμοδίου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε 
συμπληρώθηκε με την υπ'αριθ.
Οικ.71993/301 /Φ. 113/3.7.2015,απόφαση του



β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου ερασιτεχνική.

αρμοδίου Υπουργού. (*)

γ)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης(δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίουή 
γιαυποψηφίους 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 
μηχανοδηγού-χειριστή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους 
με τα ανωτέρω προσόντα

α) Άδεια μηχανοδηγού -χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργου (Μ.Ε.) ομάδας Γ τάξης Γ ' 
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)της 
ομάδας Α' ειδικότητας 4του Π.Δ. 113/2012, για τα 
Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ αριθμ 
οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013,απόφασης του 
αρμοδίου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε 
συμπληρώθηκε με την υπ'αριθ.
Οικ.71993/301/Φ. 113/3.7.2015, απόφαση του
αρμοδίου Υπουργού. (*)

β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου ερασιτεχνική.

δ)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης(δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίουή 
γιαυποψηφίους 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 (σύμφωνα 
με την ατταιτούμενη 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 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 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.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 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
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1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Άδεια μηχανοδηγού -χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργου (Μ.Ε.) ομάδας Γ τάξης Γ' 
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)της 
ομάδας Α' ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/2012, για τα 
Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υττ αριθμ 
οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013,απόφασης του 
αρμοδίου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε 
συμπληρώθηκε με την υπ'αριθ. 
Οικ.71993/301/Φ. 113/3.7.2015,απόφαση του 
αρμοδίου Υπουργού. (*)

β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' 
κατηγορίας .( κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) (**)

δ) 0 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 Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών , 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοδήποτε τίτλος ΙΕΚή 
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 
συγκεκριμμένου τίτλου είτε αυτοτελως 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 έργου (Μ.Ε.) ομάδας Γ τάξης Γ' 
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)της 
ομάδας Α' ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/2012, για τα 
Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ αριθμ 
οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013,απόφασης του 
αρμοδίου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε 
συμπληρώθηκε με την υπ'αριθ.
Οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015,απόφαση του
αρμοδίου Υπουργού. (*)

β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' 
κατηγορίας ..( κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) (**)

δ)Οομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος 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 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 έργου (Μ.Ε.) ομάδας Γ τάξης Γ' 
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)της 
ομάδας Α' ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/2012, για τα 
Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ αριθμ 
οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013,απόφασης του 
αρμοδίου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε 
συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 
Οικ.71993/301/Φ. 113/3.7.2015,απόφαση του



β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' 
κατηγορίας ..( κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) (**)

αρμοδίου Υπουργού. (*)

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 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 έργου (Μ.Ε.) ομάδας Γ τάξης Γ' 
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)της 
ομάδας Α' ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/2012, για τα 
Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ αριθμ 
οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013,απόφασης του 
αρμοδίου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε 
συμπληρώθηκε με την υπ'αριθ.
Οικ.71993/301 /Φ. 113/3.7.2015, απόφαση του
αρμοδίου Υπουργού. (*)

β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' 
κατηγορίας ..( κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) (**)

δ)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 (σύμφωνα 
με την ατταιτούμενη 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 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 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.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν τα εξής 
δικαιολογητικά :

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
• Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)
• Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
• Επίσημο έγγραφο απόδειξης Α.Φ.Μ.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για

τους άγαμους.
• Φωτοαντίγραφο της ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης.
• Φωτοαντίγραφο της άδειας χειριστή μηχανημάτων.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 

υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι 
υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά 
τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική 
καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των 
ανωτέρω θέσεων, (χορηγείται από την υπηρεσία).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:

• στο πρωτόκολλο του Δήμου Μετεώρων ,
• ταχυδρομικά στην διεύθυνση:οδός Ευθυμίου Βλαχάβα 1
• και στο θ-Γη3ίΙ:ίηίο@όίΓηο5ΠΊθ1;θθΓοη.οοΓηαπό 2 0 / 2 / 2 0 2 1  έω ς  

24/ 2/ 2021.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου 
Μετεώρων ,σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.2190/1994.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ] ΕΤΕΩΡΩΝ

Θεόδωρός Γ. Αλέκος


