
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αγρίνιο  15-4-2020  

                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 13643            

       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού πενήντα επτά (57) ατόμων με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας τεσσάρων (4) 

μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκιαρων αναγκών και 

συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορονοϊού COVID -19». 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου 

Έχοντας υπ όψη:  

1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 

2.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ87Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3.Την παραγ.2 του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία 

δημοσιεύθηκε στο   ΦΕΚ 64/τ.Α/14-3-2020(κατεπείγοντα μέτρα της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς  του κορωνοιού COVID-19). 

4.Tην παραγ. 1 του άρθρου 37 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία 
δημοσιεύθηκε στο      ΦΕΚ 68/τ.Α/20-3-2020(κατεπείγοντα  μέτρα  για  την  

αντιμετώπιση  των συνεπειών  του  κινδύνου διασποράς του κορωνοιού COVID-
19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. 

5.Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Αγρινίου (ΦΕΚ 2183/Β/29-9-2011) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  

 6.Την με αρ. 82/10-4-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΟΡΩ65-ΘΘ6) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά την πρόσληψη συνολικά  πενήντα επτά (57)  ατόμων   

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  

την  κάλυψη  κατεπειγουσών  πρόσκαιρων  αναγκών τετράμηνης διάρκειας 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
(ΙΔΟΧ) συνολικά  πενήντα επτά  (57) ατόμων, χρονικής διάρκειας (4) τεσσάρων 

μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται , στον Πίνακα Α 
προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς  του  κορωνοιού COVID-19., με τα  αντίστοιχα 

απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ 

ΜΗΝΕΣ 

100 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

5 4 

101 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

2 4 

102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

1 4 

103 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

Π.Ε.Ι. 

 

5 

 

4 

104 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

20 

 

4 

105 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 4 

106 ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ . 

2 4 

107 ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ 

ΑΔΕΙΑ Ε΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

& Π.Ε.Ι. 

1 4 

108 ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΤΡΑΣ,  

ΠΛΑΚΑΣ & ΜΑΡΜΑΡΟΥ 

2 4 

109 ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3 4 

110 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

 

2 

 

4 
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111 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΑΦΗΣ  

2 

 

4 

112 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ  

5 

 

4 

113 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ  

2 

 

4 

114 ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ  

1 

 

4 

115 ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

1 

 

4 

116 ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 

1 

 

4 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 

100 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  σύμφωνα με την παραγ. 2 

του άρθρου  5 του νόμου 2527/1997) 

ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
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1.Οποιοδήποτε  πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.)  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής. 

2.Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) Επεξεργασία κειμένων β) 

Υπολογιστικών φύλλων και γ) Υπηρεσιών διαδικτύου 

 

 

 

102 

Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Πληροφορικής, Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού 
Υπολογιστών,  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και 
Πληροφορικής , Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού και 

Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών & 
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Επικοινωνιακών Συστημάτων,  Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και 
Δικτύων , Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής (Ε.Α.Π.), Διδακτικής 
της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστημών και 

Πολιτισμού ,Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, 

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

α. Το δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας  Γ΄  . 

β. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)  

γ. 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. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

α. Το δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας  Γ΄. 

β. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 

γ. 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. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

α. Το δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας  Γ΄. 

β. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 
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γ. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή 
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη 

εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

α. Το δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Γ΄ . 

β. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 

γ. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή 

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη 

εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

α. Το δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας  Γ΄ . 

β. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 

γ. Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

 

 

104 

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  σύμφωνα με την παραγ. 2 

του άρθρου  5 του νόμου 2527/1997) 

ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

ΑΔΑ: 6Χ5ΒΩ65-Ι5Α
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  σύμφωνα με την παραγ. 2 

του άρθρου  5 του νόμου 2527/1997) 

ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 

τεχνικών έργων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1, ΟΜΑΔΑ Β΄. 

β. 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 υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για 

την έκδοση των αδειών, υπηρεσίας, ότι οι απαιτούμενες άδειες 
άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκαν βάσει του συγκεκριμένου 

τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

α. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 

τεχνικών έργων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1, ΟΜΑΔΑ Β΄. 

β. 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 υποβάλλει 

βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση των αδειών, υπηρεσίας, ότι 
η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού –χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 

συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 

εμπειρίας. 
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γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

α. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 

τεχνικών έργων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1, ΟΜΑΔΑ Β΄. 

β. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή 
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 

ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ    Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

α. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 

τεχνικών έργων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1, ΟΜΑΔΑ Β΄. 

β. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή 
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη 

εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της 

ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ    Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

α. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
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τεχνικών έργων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1, ΟΜΑΔΑ Β΄. 

β. Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την 

απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

α. Το δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας  Ε΄  . 

β. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)  

γ. 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. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

α. Το δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας  Ε΄. 

β. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 

γ. 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. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

α. Το δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας  Ε΄. 

β. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 

γ. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή 

απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
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αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή 
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη 

εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

α. Το δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Ε΄ . 

β. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 

γ. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή 
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη 

εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

α. Το δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας  Ε΄ . 

β. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 

γ. Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ή Πτυχίου Α΄ ή  Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή απολυτηρίου τίτλου: Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλου ισότιμου τίτλου 

σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής  αντίστοιχης 

ειδικότητας.  
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

Απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 
τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο 
απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης , του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 

τριών (3) ετών. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 
τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο 
απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης , του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  

(6) μηνών. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών. 
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  σύμφωνα με την παραγ. 2 

του άρθρου  5 του νόμου 2527/1997) 

ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  σύμφωνα με την παραγ. 2 

του άρθρου  5 του νόμου 2527/1997) 

ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  σύμφωνα με την παραγ. 2 

του άρθρου  5 του νόμου 2527/1997) 

ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής 

Παραγωγής ή Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας ή Τεχνίτης 
Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας 

ή Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος ή Φυτικής Παραγωγής 

Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή 
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών 

Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή 
Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκομίας ή 

Ανθοκομίας-Κηποτεχνίας ή Τεχνίτης Ανθοκομίας -Φυτοτεχνίας ή 
Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή 

Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνίτης Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών και Κατασκευών ή Τεχνικών Δενδροκομίας και 

Κηπευτικής ή Δασικής Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή 
Τεχνικός Δασικής Προστασίας ή Δενδροκομίας ή Φυτών Μεγάλης 

Καλλιέργειας ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης-
Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Αμπελουργίας και 

Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνικός 
Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνίτης Αμπελουργίας -Οινοτεχνίας-

Ποτοποιίας ή Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος ή Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και 
Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος ή 

Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή αντίστοιχο πτυχίο 
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ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : 
ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής 

μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα ) 

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 

κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος 

τίτλος σχολής της αλλοδαπής.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα). 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

(δηλαδή 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. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

(δηλαδή 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. 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(δηλαδή 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 
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  σύμφωνα με την παραγ. 2 

του άρθρου  5 του νόμου 2527/1997) 

ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
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1.Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)  της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2.Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης 
του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση 

Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Ειδικότητας Κτηνιάτρου. 

3.Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) Επεξεργασία κειμένων β) 

Υπολογιστικών φύλλων και γ) Υπηρεσιών διαδικτύου 

4.Άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας , η οποία να είναι σε ισχύ. 
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Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιολογικής Γεωργίας  ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων   Σπουδών   Επιλογής   (Π.Σ.Ε.)   

ΤΕΙ     ή   αντίστοιχο   κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 

ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  σύμφωνα με την παραγ. 2 

του άρθρου  5 του νόμου 2527/1997) 

ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 
 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

 

 Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική 

καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας 

που επιλέγουν. 

 

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή 

πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον 

χρόνο πρόσληψης. 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτου Γ'  ή  Ε΄ κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά 
η προσκόμιση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 

3 του Π.Δ. 74/2008). Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση 
μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού 

Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης 
της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας 

υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία, πρέπει να 
αναφέρονται:  

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η 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 Πρόσκληση άδεια οδήγησης. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
οικείας Π.Ε δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του 

ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη 
θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης Πρόσκλησης, πρέπει να προσκομίσει 

απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η 
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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 Πρόσκληση 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. 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση 
αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :α) η προσκόμιση 

της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος 
αδυναμίας καθώς και β) η προσκόμιση Υπεύθυνης 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 Πρόσκληση. 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 

υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με 
τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2.Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους.  

Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση 
αυτού. 

3.Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται 
ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή 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 έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής. 

4.Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) για τους Κωδικούς 
Αριθμούς που ζητείται εμπειρία ή ότι η τυχόν εμπειρία θα συνεκτιμηθεί , σε 

περίπτωση που έχουν απασχοληθεί σε Ο.Τ.Α σε αντίστοιχη θέση ,να δηλώσουν 
τον Δήμο και την ειδικότητα με την οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή 

χρονική διάρκεια της απασχόλησης τους (έτος -μήνες-ημέρες). 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων 

του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγρινίου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου (www.cityofagrinio.gr) προς 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων.  

Από την  ιστοσελίδα του Δήμου θα αναρτηθεί και η αίτηση που θα πρέπει να 

συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός οκτώ (8) ημερών ήτοι από Τρίτη 21 
Απριλίου 2020  έως και Τρίτη 28 Απριλίου 2020 να συμπληρώσουν την 

σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά 

ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

στο e-mail: idox@agrinio.gr 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Ο Δήμος Αγρινίου μετά από Απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με 

σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,  
από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό όριο που 

ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση. 

  Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους 

αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους. 

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων ,απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά 

περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 

διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

mailto:idox@agrinio.gr
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