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                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΚΣΩ(8) ΑΣΟΜΩΝ 

ΜΕ ΤΜΒ  ΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ  ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΚΣΩ(8) ΜΗΝΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩ Ν Κ ΑΙ ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩ Ν ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ για τθν κάλυψθ τθσ ανάγκθσ λιψθσ προλθπτικϊν ι καταςταλτικϊν μζτρων 

λόγω ςοβαρισ απειλισ τθσ δθμόςιασ υγείασ, και ςυγκεκριμζνα για τθν αντιμετϊπιςθ του 

κορωνοϊου COVID-19. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΗΞΟΤΡΙΟΤ  
 

 
Λαμβάνοντασ υπόψη: 

 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Δ/ςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ 

ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 24 παρ. 2 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 

«Κατεπείγον τα μζτρα αντιμετώπιςησ τησ εμφάνιςησ του κορωνοϊοφ COVID -19 και 

τησ ανάγκησ περιοριςμοφ τησ διάδοςή του» (ΦΕΚ 64/τεφχ. Α/14.03.2020) 

περί δυνατότθτασ ςφναψθσ ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, δυνάμει τθσ 

παρ.1 του άρκρου 206 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν 

Τπαλλιλων (Ν.3584/2007) και τθσ περ. ιεϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 

Ν.3812/2009, οι οποίεσ μπορεί να ζχουν διάρκεια ζωσ οκτϊ(8) μήνεσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19. 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 37 παρ.1 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 

«Κατεπείγοντα μζτρα για την αντιμετώπιςη των ςυνεπειών του κινδφνου 

διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τη ςτήριξη τησ κοινωνίασ και τησ 

επιχειρηματικότητασ και τη διαςφάλιςη τησ ομαλήσ λειτουργίασ τησ αγοράσ και τησ 
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δημόςιασ διοίκηςησ» (ΦΕΚ 68/τεφχ. Α/20.03.2020) όπου προβλζπεται ότι οι 

ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2, 

άρκρ. 24 τθσ 14 /3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τεφχ. Α/14.03.2020) δεν υπόκεινται 

ςτουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ των δϊδεκα (12) μηνϊν όπωσ προβλζπονται 

ςτθν παρ. 1 του άρκρου 206 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν 

Τπαλλιλων(Ν.3584/2007) και τθσ περ.ιεϋτθσ παρ.2 του άρκρου 1 του 

Ν.3812/2009, κακϊσ και ςτον χρονικό περιοριςμό των τριϊν(3) μθνϊν που 

προβλζπεται ςτθν παρ.1 του άρκρου 5 του π.δ. 164/2004(ΦΕΚ 134/τ.Αϋ/19 -7-

2004) 

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ 143/τ.Αϋ/28-6-2007) περί 

πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 

χρόνου για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν 

όπωσ ιςχφουν. Ειδικότερα, ςτθν παρ.3 προβλζπεται ότι θ εν λόγω περίπτωςθ δεν 

υπάγεται ςτθ διαδικαςία ζγκριςθσ τθσ ΠΤ 33/2006(ΦΕΚ 280/Αϋ).  

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ.2 εδάφιο ιεϋτου Ν.3812/2009(ΦΕΚ 234/τ.Αϋ/28 -

12-2009) όπου προβλζπεται ότι το προςωπικό που προςλαμβάνεται για τθν 

αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν εξαιρείται από 

τισ διαδικαςίεσ ΑΕΠ. 

6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 21 παρ.2 του Ν.2190/94(ΦΕΚ 28/τ.Αϋ/1994) όπωσ 

τροποποιικθκαν και ςυμπλθρϊκθκαν με τισ όμοιεσ τθσ παρ.12 α του άρκρου 20 

του Ν.2738/1999(ΦΕΚ 180/τ.Αϋ/9-9-1999) και τισ διατάξεισ του άρκρου 2 παρ.6 

του Ν.3260/04(ΦΕΚ 151/τ.Αϋ/6-8-2004).  Ειδικότερα προβλζπεται ότι ςτισ 

περιπτϊςεισ προςωρινισ πρόςλθψθσ προςωπικοφ για αντιμετϊπιςθ, κατά τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ κατεπειγουςϊν αναγκϊν, λόγω απουςίασ προςωπικοφ ι 

κζνωςθσ κζςεων, θ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ 

τζςςερισ(4) μινεσ για το ίδιο άτομο. Παράταςθ ι ςφναψθ νζασ ςφμβαςθσ κατά 

το αυτό θμερολογιακό ζτοσ ι μετατροπι ςε ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου είναι 

άκυρεσ. 

7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 175 του Ν. 4764/2020 (Αϋ 256). 

8. Σθν υπϋαρικμ.37/1132/16-2-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΠΗ46ΜΓ3Ξ-3ΨΩ) Απόφαςθ τθσ 

Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Λθξουρίου περί  πρόςλθψθσ οκτϊ(8) ατόμων, με 

ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου χρονικισ διάρκειασ οκτϊ(8)  μθνϊν για τθν 

αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν πρόςκαιρων αναγκϊν, λόγω τθσ ανάγκθσ 

αντιμετϊπιςθσ του κινδφνου εμφάνιςθσ και διαςποράσ κορωνοϊοφ COVID-19 ςτα 

όρια του Διμου Λθξουρίου. 

 

Ανακοινϊνει 

 

Σθν πρόςλθψθ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςυνολικοφ 

αρικμοφ οκτϊ (8) ατόμων ςτο Διμο Λθξουρίου, διάρκειασ οκτϊ(8) μθνϊν για τθν κάλυψθ 

τθσ ανάγκθσ λιψθσ προλθπτικϊν ι καταςταλτικϊν μζτρων λόγω ςοβαρισ απειλισ τθσ 

δθμόςιασ υγείασ, και ςυγκεκριμζνα για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊου COVID-19, ωσ 

εξισ: 

 

Τπηρεςία Ειδικότητα 
Διάρκεια 

ςφμβαςησ 
Αριθμόσ Ατόμων 

Δ/νςθ Σεχνικϊν 

Τπθρεςιϊν Διμου 

Λθξουρίου 

ΤΕ Εργάτεσ 

Κακαριότθτασ 

Κοινοχριςτων 

οκτϊ(8) μινεσ πζντε(5) 
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Χϊρων 

Δ/νςθ Σεχνικϊν 

Τπθρεςιϊν Διμου 

Λθξουρίου 

ΔΕ Χειριςτϊν 

Μθχανθμάτων 

Ζργων(χειριςτισ 

γκρζιντερ) 

Οκτϊ(8) Μινεσ Ζνασ(1) 

Δ/νςθ Σεχνικϊν 

Τπθρεςιϊν Διμου 

Λθξουρίου 

ΔΕ Χειριςτϊν 

Μθχανθμάτων 

Ζργων(χειριςτισ 

γεωργικϊν 

ελκυςτιρων-

τρακτζρ) 

Οκτϊ(8) Μινεσ Δφο (2) 

 

  
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 
ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΤΕ Εργατϊν Κακαριότθτασ Κοινοχριςτων 
Χϊρων 

Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα 
(άρκρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997(ΦΕΚ 

206/τ.Αϋ/08-10-1997) 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΜΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ ΕΛΚΤΣΗΡΑ(ΣΡΑΚΣΕΡ)  

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
α) Άδεια οδθγοφ γεωργικοφ μθχανιματοσ 
(διαξονικοφ ελκυςτιρα τρακτζρ) τφπου Α'. 
 β) Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου 
εραςιτεχνικι ι επαγγελματικι,  
γ) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι 
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ 
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ.  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψιφιο με 
τα ανωτζρω προςόντα)  
α) Άδεια οδθγοφ γεωργικοφ μθχανιματοσ 
(διαξονικοφ ελκυςτιρα τρακτζρ) τφπου Α'.  
β) Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου 
εραςιτεχνικι ι επαγγελματικι,  
γ) Οποιοςδιποτε απολυτιριοσ τίτλοσ 
αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ τθσ 
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψιφιο με 
τα ανωτζρω προςόντα)  
 
α) Άδεια οδθγοφ γεωργικοφ μθχανιματοσ 
(διαξονικοφ ελκυςτιρα τρακτζρ) τφπου Α'. 
 β) Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου 
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εραςιτεχνικι ι επαγγελματικι,  
γ) Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ 
εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου 
ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι 
και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι 
ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ 
Σεχνικισ χολισ του Ν.∆. 580/1970 ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ 
του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι 
άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, 
μετά τθν απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ 
οδθγοφ γεωργικοφ μθχανιματοσ.  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψιφιο με 
τα ανωτζρω προςόντα)  
α) Άδεια οδθγοφ γεωργικοφ μθχανιματοσ 
(διαξονικοφ ελκυςτιρα τρακτζρ) τφπου Α'.  
β) Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου 
εραςιτεχνικι ι επαγγελματικι,  
γ) Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ 
εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου 
ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι 
και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι 
ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ 
Σεχνικισ χολισ του Ν.∆. 580/1970 ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ 
του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ τζςςερισ (4) 
μινεσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον 
ζξι (6) μθνϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ παραπάνω 
άδειασ οδθγοφ γεωργικοφ μθχανιματοσ.  
 
Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ που ζχει εκδοκεί από 
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι από τθ 
Νορβθγία, ι από τθν Ιςλανδία ι από το 
Λιχτενςτάιν, εξακολουκεί να ιςχφει ςτο ελλθνικό 
ζδαφοσ, ωσ ζχει, εφόςον τθροφνται οι όροι και 
οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ 
κατθγορίασ άδειασ οδιγθςθσ του π.δ. 51/2012, 
όπωσ ιςχφει (παρ. 6, άρκρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ 
ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α').  
τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι 
επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ 
(εκτόσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 'Ενωςθσ), 
για να γίνουν δεκτοί πρζπει να προςκομίςουν 
αντιςτοιχία τθσ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ με 
τισ επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ θμεδαπισ 
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ΔΕ Χειριςτϊν Μθχανθμάτων Ζργου 
(χειριςτισ γκρζιτερ) 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
1) άδεια χειριςτι μθχανθμάτων ζργου (Μ.Ε.) 
Ομάδασ Β ́, Ειδικότθτασ 3 του Π.Δ. 113/2012 για 
τα Μ.Ε. 3.5τθσ κατάταξθσ του άρκρου 2 τθσ υπ' 
αρικ. οικ. 1032/166/Τ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
απόφαςθσ του αρμόδιου Τφυπουργοφ, όπωσ 
αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
υπ' αρικ. οικ. 71993/301/Τ113/3-7-2015 
απόφαςθ του αρμόδιου Τπουργοφ (*). 
2) Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι 
Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α ́ ι 
Β ́ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ 
Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι 
Σεχνικϊν Επαγγελματικϊν Σχολϊν 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι Σχολζσ 
Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ι άλλοσ 
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικϊν μονάδων τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ ΙΕΚ ι 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι άλλοσ ιςότιμοσ 
και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικϊν μονάδων τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ 
αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ, 
ότι θ ανωτζρω άδεια μθχανοδθγοφ -χειριςτι 
χορθγικθκε βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου 
είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό τθσ 
εμπειρίασ.3)Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ 
αυτοκινιτου επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι 
(Τπουργικι Απόφαςθ 3486/1979) 
 
.ΠΡΟΟΝΣΑ Αϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψιφιο με 
τα ανωτζρω προςόντα) 
1) Άδεια χειριςτι μθχανθμάτων ζργου (Μ.Ε.) 
Ομάδασ Β ́, Ειδικότθτασ 3 του Π.Δ. 113/2012 για 
τα Μ.Ε. 3.5τθσ κατάταξθσ του άρκρου 2 τθσ υπ' 
αρικ. οικ. 1032/166/Τ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
απόφαςθσ του αρμόδιου Τφυπουργοφ, όπωσ 
αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
υπ' αρικ. οικ. 71993/301/Τ113/3-7-2015 
απόφαςθ του αρμόδιου Τπουργοφ (*). 
2) Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ, απολυτιριοσ 
τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ 
ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ 
τίτλοσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ. Γίνεται επίςθσ 
δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ 
κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο 
υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ 
για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ, ότι θ 
ανωτζρω άδεια μθχανοδθγοφ -χειριςτι 
χορθγικθκε βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου 
είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό τθσ 
εμπειρίασ.3)Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ 
αυτοκινιτου επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι 
(Τπουργικι Απόφαςθ 3486/1979). 
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ΠΡΟΟΝΣΑ Βϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψιφιο με 
τα ανωτζρω προςόντα) 
1) άδεια χειριςτι μθχανθμάτων ζργου (Μ.Ε.) 
Ομάδασ Β ́, Ειδικότθτασ 3του Π.Δ. 113/2012 για 
τα Μ.Ε. 3.5τθσ κατάταξθσ του άρκρου 2 τθσ υπ' 
αρικ. οικ. 1032/166/Τ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
απόφαςθσ του αρμόδιου Τφυπουργοφ, όπωσ 
αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
υπ' αρικ. οικ. 71993/301/Τ113/3-7-2015 
απόφαςθ του αρμόδιου Τπουργοφ (*). 
2) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον 
Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (δθλ. απολυτιριο 
τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που 
ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 
απολυτιριο Δθμοτικοφ Σχολείου), ι ιςοδφναμοσ 
απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ Σχολισ 
του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ, του άρκρου 1 του 
Ν.2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ και 
αντίςτοιχοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ 
εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν 
απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ μθχανοδθγοφ -
χειριςτι (*).3)Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ 
αυτοκινιτου επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι 
(Τπουργικι Απόφαςθ 3486/1979). 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψιφιο με 
τα ανωτζρω προςόντα) 
 1) ́ Αδεια χειριςτι μθχανθμάτων ζργου (Μ.Ε.) 
Ομάδασ Β ́, Ειδικότθτασ 3του Π.Δ. 113/2012 για 
τα Μ.Ε. 3.5τθσ κατάταξθσ του άρκρου 2 τθσ υπ' 
αρικ. οικ. 1032/166/Τ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
απόφαςθσ του αρμόδιου Τφυπουργοφ, όπωσ 
αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
υπ' αρικ. οικ. 71993/301/Τ113/3-7-2015 
απόφαςθ του αρμόδιου Τπουργοφ(*) 
2) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον 
Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (δθλ. απολυτιριο 
τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που 
ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 
απολυτιριο Δθμοτικοφ Σχολείου), ι ιςοδφναμοσ 
απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ Σχολισ 
του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ, του άρκρου 1 του 
Ν.2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ και 
αντίςτοιχοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ 
εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, μετά τθν 
απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ μθχανοδθγοφ -
χειριςτι (*). 
3)Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου 
επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι (Τπουργικι 
Απόφαςθ 3486/1979).(*)  
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τποψιφιοι που κατείχαν άδεια 
τθν οποία αντικατζςτθςαν βάςει του π.δ. 
113/2012, εφόςον ςτθ νζα αυτι άδεια δεν 
αναγράφεται θ αρχικι άδεια και θ θμερο 
χρονολογία κτιςθσ αυτισ, οφείλουν να 
προςκομίςουν ςχετικι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ 
υπθρεςίασ από τθν οποία να προκφπτουν τα 
ανωτζρω ςτοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωςθ 
απαιτείται, προκειμζνου να προςμετρθκεί το 
βακμολογοφμενο κριτιριο τθσ εμπειρίασ 

 

 
 
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ 
 

 Να είναι Ζλληνασ Πολίτησ ή πολίτησ χϊρασ κράτουσ – μζλουσ τησ Ε.Ε.  

 Να είναι ηλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν. 

 Να ζχουν τ  θν υγεί α που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των κ  ακθκόντων τ θσ κζςθσ 

που επ ιλζγουν, να μθν ανικουν ςτισ ομάδεσ αυξθμζνο  υ κινδφνου γι α ςοβαρι 

λοίμωξθ COVID -19 ςφμ  φωνα με τθν ΔΙΔ ΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 

928/τεφχ.Β/18.03.2020) εγκφκλιο. Γ ια το προςωπι κό αυτό δεν προβλζπεται θ  

ά δεια  ειδικ οφ ςκοποφ του άρκ. 5 τθσ από 11.32.2020 ΠΝΠ 

 Να μην ζχουν κϊλυμα διοριςμοφ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα: 
α) να µθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργ θµα και ςε οποιαδ ιποτε ποινι 

για κλοπι, υπε  ξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκ βίαςθ,  

πλ αςτογ ραφία, απιςτία δικθγόρου, δω ροδοκία,  καταπίες θ, απιςτία 

περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι 

ςυκοφαντικ ι δυςφιμιςθ, κ  ακϊσ και για ο  ποιοδιποτε ζγκλ θµ  α κ ατά 

τθσ γενετις ιασ ελευκερίασ ι ζγκλθµ  α οικον οµικισ εκμετάλλευςθσ τθσ 

γενετιςιασ ηω ισ. 

β) να µθν είναι υπόδικο  ι που ζχουν παραπεμφκεί µε τελεςίδικο 

βοφλευμα ι κατϋ άλλον νόµιµο τρόπο (άρκ ρο 43 του Ν.4319/2013) για 

κακοφργθμ  α ι για πλθμμζλθμ  α τθσ πε ρίπ τωςθσ α, ζ ςτω και αν το 

αδίκθµα αυτό ζχει παραγραφε ί. 

γ) να µθν ζχουν ςτερθκεί λόγ ω καταδίκ θσ τα πολιτικ ά τουσ δικαιϊµατα 
κκαι για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρ  θς θ αυ  τι. 

δ) να µθν τε λοφν υπό ςτερθ τικι δικαςτικι ςυμπ αράςτας θ (πλιρθ ι 

µερικ ι), υπό επικο υρικ ι δικας τικ ι ςυμ  παράς τ  αςθ (πλιρθ ι µε ρικ ι) και 

υπό τισ δφο αυτζσ κ  αταςτάςεισ. 

ε) να µ  θν ζχουν απολ  υκεί απ ό κζςθ δ θμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Σ.Α. ι 

άλλου Νοµικοφ Π ρο ςϊπου του δθµόςιου τοµζα, λόγω επιβολ  ισ τθσ 

πεικ αρχ ικισ πο  ινισ τθσ οριςτικισ παφςεωσ ι λόγω κατ  αγγελίασ τθσ  

ς φµβ αςθσ εργαςίασ γ ια ςπουδαίο λό  γο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα 

του εργαηομζνο  υ, αν δεν παρζλκει πενταετία από τθν απόλυςθ. 
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Γ.  ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να ςυμπλθρϊνουν τθν ΑΙΣΗΗ – 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ υποβάλλοντασ επιπλζον τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ. 

 Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κ  ατάςταςθσ (μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτθ 

αναηιτθςι του από τθν υπθρεςία). 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ (ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν αίτθςθ) ςτθν οποία κα 

αναφζρεται ότι πλθροφν τα απαιτοφμενα γενικά προςόν τα, όπωσ ορίηονται ςτθν 

παροφςα ανακοίνωςθ.  

 Φωτοαντίγραφο τίτλου ςπουδϊν για όπου απαιτείται 

 Φωτοαντίγραφο αδειϊν όπου απαιτείται 
 

Δ. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟ ΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

 

Η  προθεςμία υποβολήσ των αιτήςεων αρχίηει από τθν 18-2-2021 ζωσ και τθν 23-2-2021. Οι 

εν διαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν Αίτηςη –Τπεφθυ  νη Δήλωςη και να τθν 

υποβάλλουν μαηί με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά  ςτο Γραφείο προςωπικοφ του Διμου 

Λθξουρίου, (οδόσ Παπά Χαρ.Γραικοφςθ- Αϋόροφοσ), κατόπιν τηλεφωνικήσ  

επικοινωνίασ και ςυνεννόηςησ με την υπηρεςία για αποφυγή ςυνωςτιςμοφ και από τισ 

ϊρεσ 10:00-11:00π.μ. και ςτα τ  ηλζφωνα επικοινωνίασ: 2671360960 & 2671360962. 

Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν το ζντυπο τθσ αίτθςθσ ςτο Γραφείο 
Προςωπικοφ του Διμου Λθξουρίου  

Η παροφςα ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Λθξουρίου , ςτο 
πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτον Πίνακα ανακοινϊςεων του Δθμαρχείου Λθξουρίου. 

 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΦΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

 

ΓΔΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΔΛΗΣ 
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