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ΔΗΜΟ ΗΡΨΩΚΗ ΠΟΛΕΨ ΝΑΟΤΑ 

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

 
ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ υπ’ αριθ. ΟΦ 1/2021 

(αναριθμηθείσα από ΟΦ 1/2020) 

για τη σύναψη ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ 
για την υλοποίηση  της Δράσης 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2020-2021 

υγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο 

 

 
Σο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» 

Έχοντας υπόψη: 
1. Σις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «ύσταση ανεξάρτητης αρχής για 

την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΥΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Σις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, η οποία προστέθηκε με την παρ. 
2 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΥΕΚ 224/τ. Α΄/2-12-2016). 

3. Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΥΕΚ87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Σις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Τπαλλήλων και Τπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΥΕΚ 54/τ. 
Α΄/14-3-2012). 

5. Σις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, υγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα – Σροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 ΥΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΥΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-2014). 

6. Σις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) 
και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 265/τ. Α΄/23-12-2014). 

7. Σις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΥΕΚ 125/τ. Α΄/7-7-2016). 
8. Σις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Σοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι » (ΥΕΚ 133/τ.Α΄/19-7-2018). 
9. Σις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου υμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (Α..Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες 
διατάξεις» (ΥΕΚ17/τ.Α΄/07-02-2019). 

10. Σις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 «τρατηγική αναπτυξιακή 
προοπτική των Οργανισμών Σοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Τπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 53/τ.Α΄/11-03-2020). 

11. Σις διατάξεις της παρ. 1  του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου «Κατεπείγοντα ζητήματα 
ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα» της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (ΥΕΚ 75/τ.Α΄/30-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020 
(ΥΕΚ 86/τ. Α΄/25-4-2020). 

12. Σον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 
(ΥΕΚ 137/τ. Α΄/29-8-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου της 27ης    Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

ΑΔΑ: Ω8ΡΓΟΚΟΟ-ΖΣΔ



13. Σην υπ‟ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Υ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 Τπουργική Απόφαση «Καθορισμός των 
δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016…» (ΥΕΚ 
272/τ. Β΄/6-2-2017). 

14. Σην ΚΤΑ υπ‟ αριθ. 71383/08-07-2020 «ύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»  έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού υμφώνου για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΥΕΚ 2774/τ.Β΄/8-07-
2020), καθώς και την τροποποίηση αυτής (ΥΕΚ 3672/τ.Β΄ /3-9-2020). 

15. Σις διατάξεις της υπ΄ αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957/9-10-2001 απόφασης του Τπουργού Τγείας 
και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και 
επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και 
Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα» (ΥΕΚ 1397/τ. Β΄/22-10-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Σην  Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας 
Σοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) Α.Ε. προς τους Υορείς/Δομές για την 
κατάρτιση ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου Υορέων/Δομών στο πλαίσιο της 
Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2020-2021.  

17. Σην υπ‟ αριθ. πρωτ. 9549/16-7-2020  (ΑΔΑ: ΡΔΒ5465ΖΨ5-3Β2) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 28-
7-2020) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Σοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της 
Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2020-2021 προς τους 

Ψφελούμενους της εν λόγω Δράσης. 
18. Σον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Υορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την 

πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2020-2021, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 9549/16-7-2020 
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 28-7-2020) Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
της Ελληνικής Εταιρείας Σοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) Α.Ε. για το 
Δήμο Δομής: Δήμος Νάουσας, Υορέας «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Νάουσας», Νομός Ημαθίας, Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας. 

19. Σην υπ΄ αριθ. πρωτ. 3952/21-7-2020  (ΑΔΑ: 6Χ607ΛΛ-3Ι7) απόφαση  του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης „„Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 – (ΑΜΕΑ)‟‟ με Κωδικό ΟΠ 5069537 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα „„Κεντρική Μακεδονία 2014-2020‟‟». 

20. Σον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) ανά δήμο αιτούσας, 
κατόπιν της υπ‟ αριθ. πρωτ. 9549/16-7-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 28-7-2020) 
Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Σοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) Α.Ε., προς τους Ψφελούμενους, για την 
υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2020-2021, για το Δήμο Νάουσας. 

21. Σην υπ‟ αριθ. πρωτ. 3657/31-7-2020 (ΑΔΑ: Ψ74146ΜΣΛΡ-Τ2Θ) απόφαση της Ειδικής 
Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Σαμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Σαμείου υνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου με θέμα: «Ένταξη της Πράξης 
“ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΖΨΗ ΕΣΟΤ 2020-2021” με 
κωδικό ΟΠ 5069832 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση΄΄ 2014-2020». 

22. Σην υπ‟ αριθ. 113/16-11-2020 απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου του Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας με θέμα: «Προσλήψεις 
προσωπικού με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Φ. για το έτος 2020 στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων». 

23. Σο ΥΕΚ 982/τ.Β΄/25-5-2011 περί συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

Δήμου Νάουσας και σύστασης νέου Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 του 
ν. 3852/2010 και την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» (ΥΕΚ  2185/τ. Β΄/24-7-
2012). 

24. Σην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Τπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» (ΥΕΚ 718/τ./Β΄/02-3-2018). 

25. Σην υπ‟ αριθ. 2563/22-12-2020 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 

και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» για τον αριθμό των Ψφελούμενων του προγράμματος 
“Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” ανά δομή για το Έτος 2020-2021 
και ειδικά στη δομή «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ». 

26. Ση υπ‟ αρ. πρωτ. 25/14-01-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ βεβαίωση της Προέδρου του 
Διοικητικού υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Νάουσας», περί ύπαρξης εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης. 

27. Σο από 15-1-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» περί του τρόπου υποβολής αιτήσεων των 
υποψηφίων. 

 
 

ΑΔΑ: Ω8ΡΓΟΚΟΟ-ΖΣΔ



Ανακοινώνει 
 

Σην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) 
ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΖΨΗ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», που εδρεύει στο Δήμο Νάουσας Ν. Ημαθίας 
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, 
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΦΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 

Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας»  

 

Για τη στελέχωση της δομής: 

«ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» 

Νάουσα ΣΕ Υυσικοθεραπευτών 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 

31-7-2021, ήτοι έως τη 

λήξη του προγράμματος 

1 

102 

Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας»  

Για τη στελέχωση της δομής: 

«ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» 

Νάουσα 
ΔΕ Οδηγών Δ΄ ή  D 

κατηγορίας 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 

31-7-2021, ήτοι έως τη 

λήξη του προγράμματος 

1 

*ΗΜΕΙΨΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο 
φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με 
τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της 
δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2020-2021). 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Υυσικοθεραπείας ΣΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή  δίπλωμα 

Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΣΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα 

ΣΕΙ ή Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΣΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 

ειδικότητα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας, 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Υυσικοθεραπευτή (ΣΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 

νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Υυσικοθεραπευτή (ΣΕ), 

γ) Σαυτότητα μέλους του Πανελλήνιου υλλόγου Υυσιοθεραπευτών (Π..Υ.), η οποία να είναι 

σε ισχύ μέχρι το τέλος Υεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π..Υ. για όσους 

εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή 

Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π..Υ. του τρέχοντος έτους. 

102 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Σεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  

Εκπαιδευτή Τποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Τποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων 

και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΣΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

υστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος 

Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Σεχνικού 

Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Σομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών υστημάτων Αυτοκινήτου του Σομέα Οχημάτων ή  Σεχνικής 

Επαγγελματικής χολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 

χολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 

συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος  Ηλεκτρολογικών 

υστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών υστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή 

Σεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού υστήματος Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή  Σεχνιτών Ηλεκτρολογικών υστημάτων Αυτοκινήτων ή  

Σεχνιτών  Μηχανών και υστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή 

Σεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Σεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Σεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή χολής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής χολής ή Σεχνικής Επαγγελματικής χολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή χολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 

3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ ή  D κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο 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 Δ΄ ή  D κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο 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 Σεχνικής χολής 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 κατωτέρω 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ ή  D κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο 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 Σεχνικής χολής 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 κατωτέρω επαγγελματικής 

άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ ή  D κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΠΡΟΟΦΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή  D κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η 

προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω 

άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 

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 Τπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της 

οποίας 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. 

ΠΡΟΟΦΗ: ε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων 

κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού 

Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της 

διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΨΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται: 

·         Σο ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 

·         Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, 

λήξη) 

·         Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την 

ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια 

βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας 

ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την 

απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.  

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: ε 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 ΟΔΗΓΟΤ 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 Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

ε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη 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 Τπεύθυνης 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. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή από 

τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό 

έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης 

κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 

4383/2016 ΥΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). την περίπτωση που υποψήφιοι είναι κάτοχοι 

επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης) για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας 

οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. 
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   Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  

 
Τποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΦ.6 

και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση 
δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», 
Α. Κοκκίνου 19, Σ.Κ. 59200, Νάουσα Νομού Ημαθίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διοικητικών 
Τπηρεσιών, υπόψη κας Ματάτη Ανδρονίκης (τηλ. επικοινωνίας: 23320-25600). 
Σο εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 
προσωπικού (ΣΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή 
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και 
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 
ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Νάουσας, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στο δικτυακό τόπο της 
υπηρεσίας μας (www.kkpnaoussas.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της 
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η 

λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) την υπηρεσία μας στην 

ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.kkpnaoussas.gr)· β) στο δικτυακό 
τόπο του ΑΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη 
διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Υορέων  Ορ. Φρόνου ΟΦ γ) 
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: ύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  
ΑΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών 
Υορέων  Ορ. Φρόνου ΟΦ. 
 

 
 
 
 
 
 
                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

                                              
 
 

                                               ΑΡΑΜΠΑΣΖΗ ΣΕΡΓΙΑΝΗ  

http://www.kkpnaoussas.gr/
http://www.kkpnaoussas.gr/
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