
                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Γεράνι, 2-7-2020

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. : 8415 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη  τεσσάρων (04) ατόμων με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ τεσσάρων (04) μηνών

για  την  αντιμετώπιση  έκτακτων,  απρόβλεπτων  και  κατεπειγουσών  αναγκών  και  συγκεκριμένα  για  την

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

                                                   Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

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» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  24  παρ.2  της  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  στο

υπ’αρίθ.  ΦΕΚ  64/τ.Α΄/14-03-2020  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  της  ανάγκης  περιορισμού  της

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

4. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  37  παρ.1  της  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  στο

υπ’αρίθ. ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου

διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19,  τη  στήριξη  της  κοινωνίας  και  της  επιχειρηματικότητας  και  τη

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»

5. Τον   Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  (ΟΕΥ)  (ΦΕΚ  2186/Β΄/29.9.2011)  του  Δήμου  Πλατανιά όπως

τροποποιήθηκε  με  την  αρ.16357/24-11-2014  απόφαση  της  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Κρήτης  (ΦΕΚ

3201/τ.Β/28-11-2014)  και  την  αρ.  11070/24-8-2017  Απόφαση  της  Συντονίστριας  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης  Κρήτης   ΦΕΚ.3077/Β/6-9-2017  & την  αριθμ.  2245/26-02-2019  Απόφαση της  Συντονίστριας  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 688/τ.Β΄/28-02-2019) και ισχύει. 

6. Την υπ΄ αριθ. 150/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που αφορά την πρόσληψη

τεσσάρων  (4)   ατόμων,  με  σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου   (ΙΔΟΧ),   χρονικής

διάρκειας τεσσάρων (04)  μηνών.

7. Τις με αρ.πρωτ. 8025/25-06-2020 και 8026/25-06-2020   Βεβαιώσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του

Δήμου αναφορικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (04) ατόμων
για  την  κάλυψη  έκτακτων  αναγκών  για  την  αντιμετώπιση  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διασποράς  του
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κορωνοϊού  COVID-19 (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101
Δήμος  Πλατανιά-Δ/νση

Περιβάλλοντος &
Ανάπτυξης

Γεράνι
 (Ν. Χανίων)

ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων
Έργων 

(εκσκαφέα φορτωτή)
   4 μήνες 1

102
Δήμος  Πλατανιά- Δ/νση

Περιβάλλοντος &
Ανάπτυξης

Γεράνι
 (Ν. Χανίων)

ΔΕ 28 Χειριστής μηχανήματος
έργου (ισοπεδωτή γαιών)    4 μήνες 1

103
Δήμος  Πλατανιά- Δ/νση

Περιβάλλοντος &
Ανάπτυξης

Γεράνι
 (Ν. Χανίων)

ΔΕ 28 Χειριστής μηχανήματος
έργου (προωθητήρα γαιών)    4 μήνες 1

104 Δήμος  Πλατανιά- Δ/νση
Δ.Υ.Κ.Π.Π.&Π.

Γεράνι
 (Ν. Χανίων)           ΔΕ Διοικητικού    4 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ του
π.δ. 31/1990 ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1ης  του π.δ.
113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.  519/ 6.3.2013/τ.Β΄)  υπουργικής απόφασης,   όπως τροποποιήθηκε  και
ισχύει, * 
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου  Α'  ή  Β'  κύκλου  σπουδών  ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού
Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Σχολής  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  ή  Επαγγελματικής  Σχολής  ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-
χειριστή.*

Γίνεται  επίσης  δεκτός οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  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  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)
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α)   Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας  Β΄ τάξης  Δ΄
του π.δ. 31/1990 ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1ης  του
π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.
9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/ 6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, *
β) Ισχύουσα 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, ο οποίος οδηγεί στην
απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή.*

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  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 Β΄ τάξης Δ΄ του
π.δ. 31/1990 ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1ης  του π.δ.
113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.  519/ 6.3.2013/τ.Β΄)  υπουργικής απόφασης,   όπως τροποποιήθηκε  και
ισχύει, *
β) Ισχύουσα 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. *

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α)   Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας  Β΄ τάξης  Δ΄
του π.δ. 31/1990 ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1ης  του
π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.
9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/ 6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, * 
β) Ισχύουσα 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. *

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣ  H: 
 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. 
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 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
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’). 
 
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από
τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό
έδαφος,  ως έχει,  εφόσον τηρούνται οι  όροι  και οι  προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης
κατηγορίας  άδειας  οδήγησης  του  π.δ.  51/2012,  όπως  ισχύει  (παρ.  6,   άρθρο  τρίτο,  Ν.
4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄).

 Στην  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  είναι  κάτοχοι  επαγγελματικής  άδειας  οδήγησης
αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης),  για να γίνουν δεκτοί πρέπει να
προσκομίσουν  αντιστοιχία  της  άδειας  οδήγησης  αλλοδαπής  με  τις  επαγγελματικές  άδειες
οδήγησης ημεδαπής.
 

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)   Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ’   τάξης Γ’, ή
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε.  3.5  της  κατάταξης  του άρθρου  2  της  υπ’  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.  9.6.4  (Η)/5.3.2013
απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει  (*), 
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου  Α'  ή  Β'  κύκλου  σπουδών  ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή   Τεχνικού
Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Σχολής  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  ή  Επαγγελματικής  Σχολής  ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 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  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 Ζ’   τάξης Γ’, ή
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε.  3.5  της  κατάταξης  του άρθρου  2  της  υπ’  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.  9.6.4  (Η)/5.3.2013
απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει  (*), 
β)  Ισχύουσα 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 υποβάλλει 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)
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α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ’   τάξης Γ’, ή
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε.  3.5  της  κατάταξης  του άρθρου  2  της  υπ’  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.  9.6.4  (Η)/5.3.2013
απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει  (*),
β)  Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (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  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 Ζ’   τάξης Γ’, ή
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε.  3.5  της  κατάταξης  του άρθρου  2  της  υπ’  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.  9.6.4  (Η)/5.3.2013
απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει  (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης (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  της ημεδαπής ή άλλο 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’). 
 Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από
τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό
έδαφος,  ως έχει,  εφόσον τηρούνται  οι  όροι  και οι  προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης
κατηγορίας  άδειας  οδήγησης  του  π.δ.  51/2012,  όπως  ισχύει  (παρ.  6,   άρθρο  τρίτο,  Ν.
4383/2016_  ΦΕΚ  72/20.4.2016/τ.Α΄).  Στην  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  είναι  κάτοχοι
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης),
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με
τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)   Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε’   τάξης Δ’,
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε.  1.4  της  κατάταξης  του άρθρου  2  της  υπ’  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.  9.6.4  (Η)/5.3.2013
απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει  (*), 
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β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου  Α'  ή  Β'  κύκλου  σπουδών  ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή   Τεχνικού
Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Σχολής  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  ή  Επαγγελματικής  Σχολής  ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 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  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 Ε’   τάξης Δ’, ή
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε.  1.4  της  κατάταξης  του άρθρου  2  της  υπ’  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.  9.6.4  (Η)/5.3.2013
απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει  (*),
β)  Ισχύουσα 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 υποβάλλει 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 Ε’   τάξης Δ’, ή
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε.  1.4  της  κατάταξης  του άρθρου  2  της  υπ’  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.  9.6.4  (Η)/5.3.2013
απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει  (*), 
β)  Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (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  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 Ε’   τάξης Δ’, ή
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε.  1.4  της  κατάταξης  του άρθρου  2  της  υπ’  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.  9.6.4  (Η)/5.3.2013
απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει  (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης (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  της ημεδαπής ή άλλο ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
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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’). 
 Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από
τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό
έδαφος,  ως έχει,  εφόσον τηρούνται  οι  όροι  και οι  προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης
κατηγορίας  άδειας  οδήγησης  του  π.δ.  51/2012,  όπως  ισχύει  (παρ.  6,   άρθρο  τρίτο,  Ν.
4383/2016_  ΦΕΚ  72/20.4.2016/τ.Α΄).  Στην  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  είναι  κάτοχοι
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης),
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με
τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
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α) Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή
μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων
και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

        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 τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει 
την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

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
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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 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.Πιστοποιητικό οικ.κατάστασης ,4. Φωτοαντίγραφα  αδειών χειριστών  όπως αναγράφονται 
στους κωδ. της ανακοίνωσης  5.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 .
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Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Πλατανιά, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά προς ενημέρωση
των  ενδιαφερομένων. Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  αναζητήσουν  το  έντυπο  της  αίτησης  και  της  Υπεύθυνης
Δήλωσης  στον δικτυακό τόπο του Δήμου Πλατανιά www  .  platanias  .  gr

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν
μαζί  με  αντίγραφο  αστυνομικής  ταυτότητας  και  με  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  μέσω  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου  και  συγκεκριμένα  στα  e-mail:  mgiakovidou  @  platanias  .  gr &  andreadaki  @  platanias  .  gr  ,  ή
αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου από την 3-7-2020 έως και 10-07-2020

                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
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