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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.» 

Έχοντας υπόψη:  

1  Τις διατάξεις : 

 α)   Του. άρθρου 280,  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα   Καλλικράτης».    
 β.)Του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.2190 /94,όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 20 παρ.4 του Ν.2738/1999.  
γ)Του άρθρου  41 παρ1 & 48 του Ν.4325/2015. 
  δ) Του π.δ./τος 141 /2010 ( ΦΕΚ 234/τ. Α ‘/27-12-2010 ) «Οργανισμός της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.» 
ε.) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 /τ.Α’/14-4-2014 ) και την πράξη 4 του 
Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/6-02-2015) με την οποία έγινε αποδεκτή η 
παραίτηση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 
2.Την αριθμ.57830/19-04-2019(ΑΔΑ:ΩΤ0ΘΟΡ1Γ-Β08) απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε  η με 
αριθ. πρωτ.35/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί « Πρόσληψης εκτάκτου 
προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ,με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
δίμηνης διάρκειας.».  
3.Την από 10-04-2019 εισήγηση του Δημάρχου Καστοριάς. 
4.Την υπ’αριθμ.92/10-04-2019 βεβαίωση πίστωσης της ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. 
5.Την αριθμ. Πρωτ. 35/2019 (ΑΔΑ:ΨΡΤΤΟΚΠΗ-3Δ1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου   
  « Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ,με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
 
 

   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο(2) μηνών, 
συνολικά πέντε (5) ατόμων που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ανα-
γκών (παραγωγή αδρανών υλικών), ανά ειδικότητα ως εξής:  
 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ 

1 101 Δ/Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ) 2 

ΑΔΑ: ΩΗΨΛΟΚΠΗ-333



 

Σελίδα 2 από 8 

2 102 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ (TUMBER) 1 

3 103 Δ/Ε ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 1 

4 104 Υ/Ε ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΠΑΣΤΗΡΑ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 5 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Μηχα-

νημάτων Ε΄ και τάξης Α΄ σύμφωνα με το π.δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων (Μ.Ε) 

ομάδας Α, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/12 για Μ.Ε 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με 

αριθ. Οικ. 1032/166/φ.Γ.9.6.4 (Η)/5-3-2013. 

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 Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 αντί-

στοιχος 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 αυτο-

τελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

δ) Αντίστοιχη εμπειρία δύο (2) ετών  μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας μη-

χανοδηγού-χειριστή ομάδας Ε΄ και τάξης Α. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Μηχα-

νημάτων Ε΄ και τάξης Α΄ σύμφωνα με το π.δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων (Μ.Ε) 

ομάδας Α, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/12 για Μ.Ε 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με 

αριθ. Οικ. 1032/166/φ.Γ.9.6.4 (Η)/5-3-2013. 

. β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχο-

λής 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. 

δ) Αντίστοιχη εμπειρία δύο (2) ετών  μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας μη-

χανοδηγού-χειριστή ομάδας Ε΄ και τάξης Α. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Μηχα-

νημάτων Ε΄ και τάξης Α΄ σύμφωνα με το π.δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων (Μ.Ε) 

ΑΔΑ: ΩΗΨΛΟΚΠΗ-333



 

Σελίδα 3 από 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ομάδας Α, ειδικότητας 1 του π.δ. 113/12 για Μ.Ε 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με 

αριθ. Οικ. 1032/166/φ.Γ.9.6.4 (Η)/5-3-2013. 

) 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 Δημοτι-

κού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος   κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος  Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-

τάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδα-

πής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της απαι-

τούμενης άδειας μηχανοδηγού-χειριστή ομάδας Ε΄ και τάξης Α.(*) 

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ. 113/2012, 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 ανωτέ-

ρω στοιχεία. 

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της 

εμπειρίας. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών – χειριστών μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του ΠΔ 22/1976, 

(ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α). 

 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για 

να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συ-

γκοινωνιών  «Περί   ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελ-

ματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας  ΣΤ       

     τάξης  Α, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων (Μ.Ε) ομάδας Α, 

ειδικότητας 3 του π.δ. 113/12 για Μ.Ε 3.2 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθ. Οικ. 

1032/166/φ.Γ.9.6.4 (Η)/5-3-2013. 

  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 Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 αντί-

στοιχος 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 α-

νωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτε-

λώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

δ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο χειρισμό μηχανήματος TUM-

ΑΔΑ: ΩΗΨΛΟΚΠΗ-333



 

Σελίδα 4 από 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

BER, μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας μηχανοδηγού-χειριστή ομάδας ΣΤ΄ 

και τάξης Α 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας  ΣΤ       

     τάξης  Α, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων (Μ.Ε) ομάδας Α, 

ειδικότητας 3 του π.δ. 113/12 για Μ.Ε 3.2 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθ. Οικ. 

1032/166/φ.Γ.9.6.4 (Η)/5-3-2013.  

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχο-

λής 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. 

δ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο χειρισμό μηχανήματος TUM-

BER, μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας μηχανοδηγού-χειριστή ομάδας ΣΤ΄ 

και τάξης Α. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας  ΣΤ       

     τάξης  Α, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων (Μ.Ε) ομάδας Α, 

ειδικότητας 3 του π.δ. 113/12 για Μ.Ε 3.2 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθ. Οικ. 

1032/166/φ.Γ.9.6.4 (Η)/5-3-2013. 

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 Δημοτι-

κού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος   κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος  Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-

τάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλο-

δαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 

παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή εκ των οποίων ενός (1) τουλάχιστον έτους 

εξειδικευμένη εμπειρία στο χειρισμό μηχανήματος TUMBER, μετά την απόκτηση της 

απαιτούμενης άδειας μηχανοδηγού-χειριστή ομάδας ΣΤ΄ και τάξης Α. (*) 

(*) 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 ανωτέ-

ρω στοιχεία. 

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της 

εμπειρίας. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών – χειριστών μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του ΠΔ 22/1976, 

(ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α). 
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Σελίδα 5 από 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για 

να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συ-

γκοινωνιών  «Περί   ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελ-

ματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

 

.  
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

  α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημά-

των 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 Αυτο-

κινήτου ή 

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 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 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.                

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 

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

τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν). 

δ) Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την απόκτηση της επαγγελμα-

τικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 

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. 

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

τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν). 

δ) Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την απόκτηση της επαγγελμα-

τικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 

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 
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Σελίδα 6 από 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήρι-

ος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 

του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη ε-

μπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας ο-

δήγησης Γ΄ κατηγορίας.  

 β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης 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΄  από την 10
η
 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 9
η
 Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητι-

κού μέχρι και την 9
η
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 εκδί-

δεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρί-

σκεται 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 υπο-

ψήφιος 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 προσκομί-

σει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυ-

ναμία 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 κτή-

σης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της ά-

δειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βε-

βαίωση 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 αδυ-
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Σελίδα 7 από 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ναμίας 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 ά-

δειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγη-

σης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπη-

ρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

«περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές 

άδειες οδήγησης ημεδαπής». 
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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 απολυτήρι-

ος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 

του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 

β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1)έτους στην τροφοδοσία του σπαστήρα 

 

 

 
 

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

ντων της θέσεως που επιλέγουν.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία της Εταιρείας μας στην περιοχή Λα-
τομείου, Μαυροχώρι-Καστοριάς, παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας. 
2. Βασικό τίτλο σπουδών. 
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγ-

γελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση  
4. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 
5. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την Εταιρεία μας). 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
  Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων της Εταιρείας μας , στο Πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των Υποκαταστημάτων αυτής Λιμναίος Οικισμός και 
Ενυδρείο.   

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 23-04-2019 μέχρι και τη 05-05-2019. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

α) Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέ-

χρι δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, πραγματοποιείται σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

και 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 εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου διάρκειας 

μέχρι δύο (2) μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με όμοια σύμβαση εντός δώδεκα μη-

νών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999. 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 σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαί-

ως άκυρη. 

 

                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. 

 

 

 

                                                                            ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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