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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΔΚΑ ΣΡΙΧΝ (13) ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΙ
ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ ΑΡ. 206 ΣΟΤ Ν. 3584/07 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΧΝ, ΔΠΟΥΙΚΧΝ Η΄
ΠΡΟΚΑΙΡΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΙ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΤ ΣΗ
ΓΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ COVID-19.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΙΔΡΑ ΠΟΛΗ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ
Έρνληαο ππφςε:
1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. θ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4325/2015 (Α’47) θαη ην άξ.28 Α ηνπ
ίδηνπ λφκνπ, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξ.24 ηνπ Ν.4368/2016(Α’21)
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην
άξζξν 41, παξ.2, ηνπ Ν.4325/2015 (ηα47) θαη φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 4 παξ.2 ΠΝΠ (Α102),
ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξ.9 ηνπ Ν.4350/2015 (Α161) θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 116 ηνπ
Ν.4547/2018 (Α’102)
4. Σελ αξηζκ. 103./2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Η.Π. Μεζνινγγίνπ (ΑΓΑ:
ΡΓΟΩΡΕ-Γ0Λ.) πεξί πξνζιήςεσο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ δίκελεο
θαη ηεηξάκελεο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 206 ηνπ Ν. 3584/2007 θαη ηηο απφ 11/3/2020 (ΦΔΚ 55Α/11-3-2020) θαη
14/3/2020 (ΦΔΚ 64Α/14-3-2020) Πξάμεηο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε
θαηεπεηγνπζψλ, επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο Πεξηβάιινληνο &
Πξαζίλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ
COVID-19.
6. Σν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηξέρνληνο έηνπο ππάξρνπλ νη αλαγθαίεο
πηζηψζεηο γηα ηελ δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί. ζχκθσλα κε ηελ
αξηζ. 6144/6-4-2020 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
7. Σν γεγνλφο φηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νη θαηεπείγνπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα αληηκεηψπηζε
ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19.
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ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ
Σελ πξφζιεςε δεθαηξηψλ (13) αηφκσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, σο θάησζη:

ΠΙΝΑΚΑ Α
Γηάρθεηα
ζύκβαζες

Κφδηθός
ζέζες

Δηδηθόηεηα

100

ΓΔ Υεηξηζηψλ
Γεσξγηθνχ
Διθπζηήξα
ΓΔ Υεηξηζηψλ
Γεσξγηθνχ
Διθπζηήξα
ΓΔ Υεηξηζηψλ
ζαξψζξνπ

χκβαζε (4)
ηεζζάξσλ κελψλ

103

ΤΔ Δξγαηψλ
ζπλνδψλ
απνξξηκκαηνθφξσλ

104

ΤΔ Δξγαηψλ
ζπλνδψλ
απνξξηκκαηνθφξσλ

χκβαζε (2) Γχν
κελψλ.

Πέληε (5)
άηνκα

105

ΤΔ Δξγαηψλ
θαζαξηφηεηαο

χκβαζε (2) Γχν
κελψλ

Γχν (2)
άηνκα

106

ΤΔ Δξγαηψλ
θαζαξηφηεηαο

101

102

χκβαζε (2) Γχν

Αρηζκός
αηόκφλ

Τπερεζία

Έλα (1)
άηνκν

Σκήκα Πεξηβάιινληνο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
& Πξαζίλνπ
Σκήκα Πεξηβάιινληνο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
& Πξαζίλνπ
Σκήκα
Απνθνκηδήο
Απνξξηκκάησλ
&
Καζαξηζκνχ
Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ
Σκήκα
Απνθνκηδήο
Απνξξηκκάησλ
&
Καζαξηζκνχ
Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ
Σκήκα
Απνθνκηδήο
Απνξξηκκάησλ
&
Καζαξηζκνχ
Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ
Σκήκα
Απνθνκηδήο
Απνξξηκκάησλ
&
Καζαξηζκνχ
Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ
Σκήκα
Απνθνκηδήο
Απνξξηκκάησλ
&
Καζαξηζκνχ
Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ

κελψλ.

Έλα (1)
άηνκν

χκβαζε (4)
ηεζζάξσλ κελψλ

Έλα (1)
άηνκν

χκβαζε (4)
ηεζζάξσλ κελψλ

Έλα (1)
άηνκν

χκβαζε (4)
ηεζζάξσλ κελψλ
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Γχν (2)
άηνκα

ΑΔΑ: 6Ρ8ΧΩΡΖ-Μ68

Κφδηθός ζέζες
100, 101
ΓΔ
Υεηξηζηψλ
Γεσξγηθνχ
Διθπζηήξα

ΠΙΝΑΚΑ Β
Σίηιος ζποσδώλ θαη ιοηπά απαηηούκελα (ησπηθά & ηστόλ πρόζζεηα)
προζόληα
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: α) Άδεηα νδεγνχ γεσξγηθνχ µεραλήµαηνο ( δηαμνληθνχ
ειθπζηήξα ηξαθηέξ). β) Ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ
εξαζηηερληθή ή επαγγειµαηηθή θαη γ)Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισµα ή
απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζµηαο ή µεηαδεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο
ηεο εµεδαπήο ή άιινο ηζφηηµνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο
εηδηθφηεηαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: (Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ
ππνςεθίνπο µε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) α) Άδεηα νδεγνχ γεσξγηθνχ
µεραλήµαηνο ( δηαμνληθνχ ειθπζηήξα ηξαθηέξ). β) Ηζρχνπζα άδεηα
νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγειµαηηθή θαη γ)Οπνηνζδήπνηε
απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζµέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο
εµεδαπήο ή άιινο ηζφηηµνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο
εηδηθφηεηαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: (Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ
ππνςεθίνπο µε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) α) Άδεηα νδεγνχ γεσξγηθνχ
µεραλήµαηνο ( δηαμνληθνχ ειθπζηήξα ηξαθηέξ). β) Ηζρχνπζα άδεηα
νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγειµαηηθή θαη γ) Απνιπηήξηνο
ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπµλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη µέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην
δεµνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλαµνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο
ρνιήο ηνπ Ν.∆. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο
Δπαγγειµαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
2817/2000 ηεο εµεδαπήο ή άιινο ηζφηηµνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη
αληίζηνηρε εµπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, µεηά ηελ απφθηεζε ηεο
παξαπάλσ άδεηαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: (Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ
ππνςεθίνπο µε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) α) Άδεηα νδεγνχ γεσξγηθνχ
µεραλήµαηνο ( δηαμνληθνχ ειθπζηήξα ηξαθηέξ). β) Ηζρχνπζα άδεηα
νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγειµαηηθή θαη γ) Απνιπηήξηνο
ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπµλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη µέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην
δεµνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλαµνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο
ρνιήο ηνπ Ν.∆. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο
Δπαγγειµαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
2817/2000 ηεο εµεδαπήο ή άιινο ηζφηηµνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη
αληίζηνηρε εµπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) µελψλ, µεηά ηελ απφθηεζε ηεο
παξαπάλσ άδεηαο.
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102
ΓΔ
Υεηξηζηψλ
αξψζξνπ

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ
εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Η΄ ηάμεο Γ΄ ηνπ π.δ. 31/1990 ή Άδεηα
ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο 4 ηνπ π.δ.
113/2012, γηα ηα Μ.Δ. 4.1 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Ζ)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 519/ 6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο
απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, * β) Ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο
απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή, γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο
ηίηινο ΗΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ
Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ
ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθψλ
Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο
ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ν
νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή.* Γίλεηαη
επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΗΔΚ ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή* ρνξεγήζεθε βάζεη
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη
εκπεηξίαο. ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: (Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί
απφ ππνςήθην/ηα κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) α) Άδεηα κεραλνδεγνχρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Η΄ ηάμεο Γ΄ ηνπ
π.δ. 31/1990 ή Άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α΄
εηδηθφηεηαο 4 ηνπ π.δ. 113/2012, γηα ηα Μ.Δ. 4.1 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ
2 ηεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Ζ)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 519/
6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, * β)
Ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή, γ) Ο
νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο
ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο
αιινδαπήο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα κεραλνδεγνχρεηξηζηή.* Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο
θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ
έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή*
ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε
ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: (Δθφζνλ ε
ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην/ηα κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) α) Άδεηα
κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Η΄
ηάμεο Γ΄ ηνπ π.δ. 31/1990 ή Άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.)
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νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο 4 ηνπ π.δ. 113/2012, γηα ηα Μ.Δ. 4.1 ηεο θαηάηαμεο
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Ζ)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ.
519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
* β) Ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει.
απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη
κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο
ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ,
κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή. *
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: (Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ
ππνςήθην/ηα κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Η΄ ηάμεο Γ΄ ηνπ π.δ.
31/1990 ή Άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο
4 ηνπ π.δ. 113/2012, γηα ηα Μ.Δ. 4.1 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε
αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Ζ)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ.519/ 6.3.2013/η.Β΄)
ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, * β) Ηζρχνπζα
άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή, γ) Απνιπηήξηνο
ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980
απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο
θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, κεηά ηελ
απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή. * * ΔΠΗΖΜΑΝΖ:
Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ
π.δ.113/2012, εθφζνλ ζηελ λέα απηή άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα
θαη ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα
αλσηέξσ ζηνηρεία. Ζ ελ ιφγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζκεηξεζεί
ην
βαζκνινγνχκελν
θξηηήξην
ηεο
εκπεηξίαο.
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ: Γηα ηα ζεξκηθά κεραλήκαηα γίλνληαη
δεθηέο θαη νη άδεηεο κεραλνδεγψλ ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ εθηέιεζεο
ηερληθψλ έξγσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ π.δ. 22/1976 (ΦΔΚ
6/12.01.1976/η.Α’). Ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο
− κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ ηε Ννξβεγία, ή απφ ηελ Ηζιαλδία ή
απφ ην Ληρηελζηάηλ, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζην ειιεληθφ έδαθνο, σο έρεη
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εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίαο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ π.δ. 51/2012, φπσο ηζρχεη (παξ. 6, άξζξν
ηξίην, Ν. 4383/2016 ΦΔΚ 72/20.4.2016/η.Α΄). ηελ πεξίπησζε πνπ νη
ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο
(εθηφο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), γηα λα γίλνπλ δεθηνί
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε
ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο.
Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (άξζξν 5 παξ.2 Ν.2527/1997).
Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (άξζξν 5 παξ.2 Ν.2527/1997).
Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (άξζξν 5 παξ.2 Ν.2527/1997).
Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (άξζξν 5 παξ.2 Ν.2527/1997).

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.
2. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαη/ζεο ή πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο γηα ηνπο άγακνπο, πξφζθαηεο
έθδνζεο.
3. Τπεχζπλε δήισζε (πκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε) ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη: δελ έρνπλ
θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ
ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί
ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα
νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο
γελεηήζηαο δσήο.
4. Τπεχζπλε δήισζε (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε) ζηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη: θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ην ακέζσο πξνεγνχκελν
δσδεθάκελν, ζε δεκφζηα ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ Ν.2190/1994 κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ επνρηαθνχ ππαιιήινπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζχκθσλα κε ηε
παξ. 2 ηνπ αξζ. 21 ηνπ Ν. 2190/94, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 12α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.
2738/99 ΦΔΚ 180Α΄,φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ πεξ. ηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ Ν.3812/2009 . ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί λα δειψζνπλ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία
απαζρνιήζεθαλ θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπο (έλαξμε θαη ιήμε).

Οη σπουήθηοη πρέπεη λα έτοσλ ειηθία από 18 έφς 65 εηώλ θαη λα κελ έτοσλ θώισκα θαηά ηο
άρζρο 169 ηοσ λ.3584/07. Να είλαη σγηείς θαη λα έτοσλ ηελ θσζηθή θαηαιιειόηεηα ποσ ηοσς
επηηρέπεη ηελ εθηέιεζε ηφλ αλαηηζέκελφλ θαζεθόληφλ
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ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ
Η προζεζκία σποβοιής ηφλ αηηήζεφλ αρτίδεη από ηελ επόκελε εκέρα ηες ηειεσηαίας
αλάρηεζής ηες ζηο τώρο αλαθοηλώζεφλ ηοσ δεκοηηθού θαηαζηήκαηος ηοσ Γήκοσ Ι.Π
Μεζοιογγίοσ θαη γηα ηέζζερης (4) εργάζηκες εκέρες .
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο,
είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή
ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο
ζηα 2631360993-2631360913 είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
Γήκνο Η.Π. Μεζνινγγίνπ (ηαπξνπνχινπ 31 ΣΚ 30200, Μεζνιφγγη Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ην έληππν ηεο αίηεζεο θαη
ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ http://messolonghi.gov.gr/ .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΩΣΑ ΛΤΡΟ
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