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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο Λευκάδας, δέκα τριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας 8 μήνες, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση
και διασπορά του κορωνοιού COVID-19
Ο Δήμαρχος Λευκάδας
Έχοντας υπ όψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις δ/ξεις του άρθρου 175 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α)με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού για
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)οι
οποίες αντικατέστησαν την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α' 214)και σύμφωνα με τις
οποίες ορίζεται ότι « Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας,
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α' 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής
Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν
επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό
συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού
προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ' εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου
20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου
5 του π.δ. 164/2004 (Α'134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους
σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα
νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με
βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β' 4709) κοινής υπουργικής απόφασης.»
3. Την υπ. αριθμ. 91546/24.12.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Το υπ. αριθμ. 9755/08.02.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσληψη
προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοιού covid-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις δ/ξεις των άρθρων 74 ν. 4745/2020 και 175 ν. 4764/2020», σύμφωνα
με το οποίο οι εν λόγω συμβάσεις έχουν εκ του νόμου διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
8 μήνες και ως εκ τούτου, οι συμβάσεις που θα συναφθούν έως 28.02.2021 δύνανται να
εξαντλήσουν τη μέγιστη διάρκεια των 8 μηνών.
5. Τις διατάξεις του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14-3-2020 Πράξεως Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/2020).

6. Τις δ/ξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 /Α) με τίτλο «Προσωπικό για απρόβλεπτες και
επείγουσες ανάγκες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Τις δ/ξεις του άρθρου 212 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/ Α), με τίτλο «Προσωπικό για απρόβλεπτες
και επείγουσες ανάγκες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Την με αρ. 68/2021 (ΑΔΑ: ΩΝ7ΩΩΛΙ-ΝΡΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην
πρόσληψη συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων προσωπικού και πιο συγκεκριμένα δύο (2) ΔΕ Οδηγών
Απορριμματοφόρων, ένα (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο) και δέκα (10) ΥΕ
Εργατών Πρασίνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας
οκτώ (8) μηνών
9. Το γεγονός ότι, λόγω των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από την
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοιού COVID-19 και την ανάγκη λήψης προληπτικών ή
κατασταλτικών μέτρων και καθώς αυξάνονται οι ήδη υπάρχουσες ελλείψεις προσωπικού λόγω των
εκτάκτων αδειών απουσίας λόγω του κορωνοϊού (ειδικές άδειες απουσίας ομάδων αυξημένου
κινδύνου, άδειες ειδικού σκοπού) κρίνεται απαραίτητη και επιβαλλόμενη η πρόσληψη προσωπικού
(8/μηνης διάρκειας), προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Λευκάδας σε
θέματα καθημερινότητας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) συνολικά δέκα τριών
(13) ατόμων προσωπικού και πιο συγκεκριμένα δύο (2) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, ένα (1) ΔΕ
Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο) και δέκα (10) ΥΕ Εργατών Πρασίνου, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, προκειμένου να καλύψουν
έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν
από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοιού COVID-19.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

2

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

8 ΜΗΝΕΣ

1

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

8 ΜΗΝΕΣ

10

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 5 ΤΟΥ
Ν.2527/1997)

8 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ
ΦΟΡΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης που επιλέγουν
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα( καταδίκη, υποδικία) του ν.
3584/07 (143/Α)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης (Αφορούν τις
ειδικότητες ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων-σάρωθρο)
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα που προβλέπονται για τους μόνιμους
υπαλλήλους των ΟΤΑ, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 169 του ν. 3584/07 (143/Α)
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα( καταδίκη,
υποδικία) του ν. 3584/07 (143/Α)
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από 18/02/202122/02/2021 στα email του Δήμου info@lefkada.gov.gr και hrd@lefkada.gov.gr κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Η αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά πρέπει να φέρει την υπογραφή του αιτούντα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες είναι:2645360506-613-570
Η παρούσα να αναρτηθεί στην διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας, στο Διοικητήριο και στα
δημοτικά καταστήματα του Δήμου, (Δημοτικές Ενότητες).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α.

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

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 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) .
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας
Εφαρμογών
του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
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) Ισχύουσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας
Εφαρμογών
του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
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 των αδειών οδήγησης αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας
Εφαρμογών
του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
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 των αδειών οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας
Εφαρμογών
του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Α.

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΑΡΩΘΡΟ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*),
β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,
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 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 του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,

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 η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας ,
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 η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α, ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,
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 (*).
(*)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 ανωτέρω
στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της
εμπειρίας.
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(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 Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

