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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Για  πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

 
Ο ∆ήµαρχος ∆υτικής Αχαΐας 

Έχοντας  υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α/ 7-6-2010). 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ.143/Α΄/28-6-2007). 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 παρ.9 
Ν.3812/2009, ΦΕΚ. 234/Α΄/28.12.2009. 

4.Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 της από 14-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄64) όπως αυτή επικυρώθηκε 
από το αρ.3 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ.76/Α/3-4-2020) όπως τροποποιήθηκε από τις περιπτ. α' και β' της 
παρ. 1 του άρθρου τριακοστού εβδόµου της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος 
A’) η οποία κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 1 του Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020 τεύχος Α').  

5.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/6-11- 2020) σύµφωνα µε το 
οποίο: έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήµους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις 
άµεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας 
υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α΄/ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994, γίνεται 
µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής.  

6.Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ. 256/Α΄/23.12.2020).  

7.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 91546/24.12.2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε το οποίο δίνονται 
διευκρινίσεις σχετικά µε το άρθρο 175 του ν.4764/2020.  

8.Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9755/8.2.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύµφωνα µε το οποίο οι 
συµβάσεις που θα συναφθούν µε τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020, έως 28.02.2021 
µπορούν να εξαντλήσουν τη µέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ µηνών. 

9.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1528/17-2-2021 βεβαίωση του Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου από 
την οποία προκύπτουν εξασφαλισµένες πιστώσεις στον σκέλος των εξόδων του προϋπολογισµού του 
∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας οικονοµικού έτους 2021. 

10 Την από 16/2/2021 εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταµένου του Τµήµατος Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης.  

9.Την υπ’ αριθ. 29/2021 (Α∆Α: 9Γ3ΖΩ9Ν-Χ7Ζ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί πρόσληψης 
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου  σύµφωνα µε διατάξεις του 
άρθρου 175 του ν. 4764/2020, για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών περιορισµού  της διάδοσης 
του covid 19.  

 

Ανακοινώνει: 
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Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό 
διάστηµα οκτώ (8) µηνών σύµφωνα µε τις ως άνω αναφερόµενες διατάξεις, συνολικού αριθµού έξι (6) 
ατόµων, για την αντιµετώπιση των  αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα 
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα: 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 

∆Ε Χειριστών 
Μηχανηµάτων 

Έργων 
(σκαπτικού 

µηχανήµατος 
τύπου JCB) 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

α)Άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β'  τάξη ∆' ή 
άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας 
Β' ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε 
αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  
β)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελµατική,  και  
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 ΟΑΕ∆ 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 Β'  τάξη ∆' ή 
άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας 
Β' ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε 
αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013  όπως 
τροποποιήθηκε   και ισχύει,  
β)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελµατική, και  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Οκτώ (8) 
µήνες 
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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'  τάξη ∆' ή 
άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας 
Β' ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε 
αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013  όπως 
τροποποιήθηκε   και ισχύει,  
β)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελµατική  και 

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 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'  τάξη ∆' ή 
άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας 
Β' ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε 
αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013  όπως 
τροποποιήθηκε   και ισχύει, 

 β)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελµατική,  και 

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 άλλο ισότιµος τίτλος 
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της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*).  

 
 
 
 
 

∆Ε Οδηγών 
Αυτοκινήτων 

 (Γ΄ κατηγορίας) 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α)∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. 
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 Ο.Α.Ε.∆. ειδικότητας 
Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιµος 
τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας 
που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη 
πλήρωσης των θέσεων. 
 
β)Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ 
κατηγορίας.  
 
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα 
ανωτέρω προσόντα)  
 
 α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
 
β)Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ 
κατηγορίας.  
 
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο 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. 
 
β)Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ 

 
 

 
 
 
 
 

Οκτώ (8)  
μήνες 
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κατηγορίας.  
 
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο 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  ή αντίστοιχη εµπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών µετά την απόκτηση της 
επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
  
β)Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ 
κατηγορίας.  
 
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
Γ’ κατηγορίας από 10 Σεπτεµβρίου 2014 
απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόµιση του 
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε 
την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου) 

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 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας  στην περιοχή της 
οποίας 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. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 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 ∆/νσης 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 
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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 ανακοίνωση άδεια οδήγησης. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας 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 Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

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

� η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας 
αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος 
αδυναµίας καθώς και 

� η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης 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 προκήρυξη. 

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».    

 

 
 
 

∆Ε Οδηγών 
Γεωργικού 
Ελκυστήρα 
(τρακτέρ) 

 
 
 
 
1 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α)Άδεια  οδηγού γεωργικού µηχανήµατος (διαξονικού 
ελκυστήρα τρακτέρ). 
β)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική 
ή επαγγελµατική,  
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

 
 
 

Οκτώ 
(8)  μήνες 
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 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα 
ανωτέρω προσόντα)  
 
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος (διαξονικού 
ελκυστήρα τρακτέρ). 
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική 
ή επαγγελµατική,  
γ)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή άλλος 
ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας 
 
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα 
ανωτέρω προσόντα)  
 
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος (διαξονικού 
ελκυστήρα τρακτέρ). 
 β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική 
ή επαγγελµατική,  
γ) 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 
παραπάνω άδειας οδηγού γεωργικού µηχανήµατος.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα 
ανωτέρω προσόντα)  
 
α) Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος (διαξονικού 
ελκυστήρα τρακτέρ). 
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική 
ή επαγγελµατική,  
γ)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 τέσσερις (4) µήνες 
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας οδηγού γεωργικού 
µηχανήµατος.  
 
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').  
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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. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:  

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι 
συµπληρωµένο κατά την υποβολή της αίτησης.   

2.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι α)Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισµούς του άρθρου 1παρ. 1 του N.2431/1996 και, γ) 
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την 
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, και οµογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται 
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων, κατά το γένος 
και τη συνείδηση, αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει). 

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
της θέσεως που επιλέγουν και να µην ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες ή στις οµάδες αυξηµένου κινδύνου 
που σχετίζονται µε τον covid 19. 

4.Κατά την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων και κατά την πρόσληψή τους να κατέχουν τα 
υποχρεωτικά τυπικά και πρόσθετα προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
αναγνώρισης και ισοτιµίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.  

5.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά τα άρθρα 16-17 του κώδικα ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης. 

Εξαίρεση: Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύµατος της παραπάνω παραγράφου και προκειµένου για 
θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυµα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή 
τους ή επειδή έχουν αρθεί τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό 
όρους (άρθρ. 4παρ. 6 Ν. 2207/1994). 

6.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 
υποδικία, δικαστική συµπαράσταση κλπ.). 

7.Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης για µία (1) και µόνο θέση.  

8.Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις υποψηφίων από τον αριθµό ατόµων που 
ζητούνται ανά ειδικότητα µε τα ίδια προσόντα θα ληφθεί υπόψη η απόλυτη σειρά προτεραιότητας 
υποβολής της αίτησης στο ∆ήµο βάσει του αριθµού πρωτοκόλλου και της ηµεροµηνίας κατάθεσης.  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά (παρέχεται έντυπο στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου) η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης αποστέλλοντας υποχρεωτικώς, εκτός από τα τυπικά 
προσόντα πρόσληψης που αναφέρονται παραπάνω, και τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου δηµοσίου εγγράφου από το 
οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας τους. 

2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και εν γένει των τίτλων που αποδεικνύουν τα προσόντα που 
απαιτούνται από τις επιµέρους ειδικότητες (εφόσον απαιτείται). Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί 
στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη Αναγνώρισης από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία 
και αντιστοιχία του τίτλου µε τους αντίστοιχους ηµεδαπούς τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που 
από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, 
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει 
το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της.  

3.  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος, άδεια οδήγησης σε ισχύ και λοιπές βεβαιώσεις (εµπειρίας κτλ.) 
και πιστοποιητικά, όπως προβλέπεται στις επιµέρους ειδικότητες.  

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 
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5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται το καλώς έχει της υγείας τους και 
της φυσικής τους καταλληλότητας που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 
ειδικότητάς τους.  

6. Υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986, ότι δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού 
Κώδικα, σύµφωνα µε το οποίο δεν µπορεί να επιλεγεί όποιος: α) 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) 
είναι υπόδικος και έχει παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα 
της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε γ) έχει, λόγω καταδίκης, 
στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή δ) τελεί υπό 
δικαστική συµπαράσταση. Επιπλέον να δηλώνει ότι δεν έχει απολυθεί από θέση φορέα δηµοσίου 
λόγω πειθαρχικής δίωξης. 

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/ 1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει αν τους τελευταίους 2 
µήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό 
πρόσωπο µε την ιδιότητα του εποχιακού εργαζόµενου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή 
πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που έχει 
απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστηµα απασχόλησης του καθώς και ότι δεν έχουν 
κώλυµα κατά τα άρθρα 16-17 του κώδικα ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

Η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να 
εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα 
γίνονται δεκτές. 

Επιπλέον επισηµαίνεται ότι θα ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία αντίγραφο Ποινικού 
Μητρώου των προς πρόσληψη υποψηφίων. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης της παρούσας 
ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου (Σώσου Ταυροµενέως 50- Κάτω Αχαΐα) µέχρι 
και την 23η Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Τρίτη έως 15.00 µ.µ. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να 
συµπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη ∆ήλωση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση d.sakellaropoulou@ddachaias.gr. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της 
αίτησης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου στη διεύθυνση www.ddachaias.gr. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, στο πρόγραµµα 
«∆ιαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου. 

   
 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 
 

 
 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΝΙΚ. ΜΥΛΩΝΑΣ 


