
1 

 

                         

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 

Για την πρόσληψη οκτώ (08) ατόµων εποχικού προσωπικού, για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2020 και συγκεκριμένα για 

την αντιμετώπιση κινδύνων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (εφόσον προκύψουν), 

λόγω εκτεταμένων χιονοπτώσεων, παγετού, πλημμυρών, πτώσεων δένδρων, 

καθαρισµό κεντρικών οδών, προστασία υλοτοµίας και παράνοµης λατόµευσης (βάσει 

του Νόµου 4325/2015, άρθρο  41, παρ.2).  Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεμηθούν 

ως εξής :  

 Δύο (2) θέσεις ΔΕ χειριστών μηχανήματος έργου, ένας χειριστής 

γκρέιντερ και ένας ανυψωτικού 

 Μία (1) θέση ΔΕ οδηγού αυτοκινήτων   

 Πέντε (5) θέσεις ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων   

 

 

Ο Πρόεδρος 

του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί 

πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, 

όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, «προβλεπόμενες περιπτώσεις πρόσληψης 

από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου διάρκειας που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνονται και οι χειριστές μηχανήματος 

έργου».     

2. Την υπ’ αριθ. 6/2020 (ΑΔΑ: 65ΤΜΟΚΛ7-ΚΟΞ) Απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής περί πρόσληψης 
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προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

3. Την αριθµ. 27/42203/13.8.2018 Εγκύκλιο του  πουργείου Εσωτερικών 

(Α∆Α:6 Ν1465  7- ∆51) µε θέµα:  Έλεγχος νοµιµότητας πράξεων των ΟΤΑ α   και 

β   βαθµού και των νοµικών τους προσώπων,  ειθαρχική και Αστική ευθύνη 

αιρετών, Επιβολή διοικητικών µέτρων µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 

 πηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 τουν.4555/2018 (Α  133) ( ρόγραµµα 

“ΚΛΕΙΣ ΕΝΗΣ Ι”»)  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/10 σχετικές µε τον υποχρεωτικό 

έλεγχο νοµιµότητας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις των 

άρθρων 116 & 132 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α). 

5. Το υπ’ αριθμ.  13211/3335/03.03.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής ως προς τον έλεγχο νομιμότητας  της αρ 6/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

6. Την υπ’ αριθμ. 14/2020 (ΑΔΑ:Ψ6Ρ0ΟΚΛ7-ΟΛ4) Απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Τ Α Ι  

 

             H πρόσληψη έκτακτου προσωπικού οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου, ενόψει των κατεπειγουσών αναγκών της Πολιτικής Προστασίας 

κατά την χειμερινή περίοδο, για τους κατωτέρω κλάδους και ειδικότητες: 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
(ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

Δ.Ε.  Χειριστές 
Μηχανήματος 

έργου - 
γκρέιντερ 

Α 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας Ζ’ τάξης Γ’ ή άδεια χειριστή μηχανήματος έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της 
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. 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 Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών 

Α/Α Κλάδος Ειδικότητα 
Αριθμός 

Ατόμων 
Διάστημα 

1 ΔΕ 
Χειριστές Μηχανήματος έργου - 

γκρέιντερ 
1 4 μήνες 

2 ΔΕ  
Χειριστές Μηχανήματος έργου - 

ανυψωτικού 
1 4 μήνες 

3 ΔΕ Οδηγών 1 2 μήνες 

4 YΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων  5 
2 μήνες 
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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. 
Ή 

 
Β 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας Ζ’ τάξης Γ’ ή άδεια χειριστή μηχανήματος έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της 
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. 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 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. 

Ή

 

Γ 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας Ζ’ τάξης Γ’ ή άδεια χειριστή μηχανήματος έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της 
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. 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 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 (*). 
Ή

 

Δ 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας Ζ’ τάξης Γ’ ή άδεια χειριστή μηχανήματος έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της 
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. 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 
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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 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 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». 

Δ.Ε.  Χειριστές 
Μηχανήματος 

έργου - 
ανυψωτικού 

 

Α 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας ΙΑ’ τάξης Α’ ή άδεια χειριστή μηχανήματος έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας Α’ δεύτερης ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.7 
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. 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 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. 
Ή 

 
Β 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας ΙΑ’ τάξης Α’ ή άδεια χειριστή μηχανήματος έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας Α’ δεύτερης ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.7 
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της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. 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 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. 

Ή

 

Γ 

Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
ομάδας ΙΑ’ τάξης Α’ ή άδεια χειριστή μηχανήματος έργου (Μ.Ε.) ομάδας 
Α’ δεύτερης ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.7 της 
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. 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 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 (*). 
Ή

 

Δ 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας Ζ’ τάξης Γ’ ή άδεια χειριστή μηχανήματος έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της 
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. 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 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 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 ανωτέρω στοιχεία. 
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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». 

ΔΕ οδηγών 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 α) ∆ίπλωµα 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 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 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 ΟΑΕ∆ 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, και  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος 
τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή 
ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής . β) Ισχύουσα επαγγελµατική 
άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ).  
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.∆. 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 άδειας οδήγησης αυτοκινήτου . β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια 
οδήγησης Γ' κατηγορίας και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ).  
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.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 
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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 
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια 
οδήγησης Γ' κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ). Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του 
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται : είτε η 
κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το 
οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Ν.Α. στην περιοχή της οποία 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.  
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 Ο∆ΗΓΟΥ 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 συγκοινωνιών. 

Υ.Ε. 16  
Εργάτες 
Γενικών 

Καθηκόντων 

 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/ 
1997) 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν απολυθεί  από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για 

πειθαρχικούς λόγους.  

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα  (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης 

εξαίρεσης.  

      Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού 

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους 

έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.   

 

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

      Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να 

υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
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2. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός 

φορολογικού μητρώου του υποψηφίου (Α.Φ.Μ) καθώς επίσης και 

επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Ι (Αριθμός 

Μητρώου Ι.Κ.Α) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης 

(Α.Μ.Κ.Α.). 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.  

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ο 

υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού 

Κώδικα και συγκεκριμένα:  

 Α1) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 

κλοπή, υπεξαίρεση   (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 

υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, 

καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος/η και 

δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα 

παραγράφηκε, γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά μου 

δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) δεν τέλει υπό 

δικαστική συμπαράσταση, και  

Α2) Ότι τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως 

του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 

παρ. 1 του Ν.2190/1994 με την ειδικότητα του εποχιακού εργαζομένου ή για 

κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός 

(υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.  

Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία 

απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης του (έναρξη 

και λήξη). 

5. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον διαθέτουν. 

6. Τίτλο σπουδών για την κατηγορία ΔΕ. 

7. Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Εργου (όπου απαιτείται). 

8. Άδεια οδήγησης (όπου απαιτείται). 

 

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Τα δικαιολογητικά (μαζί με την αίτηση) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα 

καταθέσουν στο γραφείο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου από 05.03.2020  μέχρι και 

09.03.2020 και ώρες από 8:00-14:00.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 

τηλέφωνο 22990-63243, (αρμόδια υπάλληλος κα Μ.Κουτσουνάκη). 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναπτυξιακού 

Συνδέσμου Λαυρεωτικής.                                                              

                                                                     Ο Πρόεδρος του            
                                                       Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής    
 
 
                                                                  Κωνσταντίνος Λεβαντής  


