
 

 

       

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ      Υρσζοϊποιε, 25/05/2022 

ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ                            Αρηζ. Πρφη.: 6645 
   

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ  

γηα ηε ζϊλαυε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

Ο ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ 

Έτοληας σπωυε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ87/η. Α΄/7-6-2010), φπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4765/2021 «Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην 

δεκφζην ηνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 6/η.Α΄/15-1-2021), φπσο ηζρχεη. 

3. Τιρ διατάξειρ τος άξζξνπ 206 παξ 1 ηνπ λ. 3584/07  φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

41 παξ. 2 ηνπ Ν. 4325/2015 θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Πξάμεο 

Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 102/26.08.2015 ηεχρνο Α') ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 9 

ηνπ Ν.4350/15 θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 116 ηνπ Ν. 4547/18) (πεξίπη.ηε' παξ.2 

άξζξν 2 Ν.4765/21. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν. 4547/2018 πεξί δηάξθεηαο ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ 

γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ Ο.Σ.Α. πνπ 

απαζρνιείηαη ζηελ ππξαζθάιεηα. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 2 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα 

ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/η. Α΄/3-4-1994) φπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ εδ. ηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3812/09 (ΦΔΚ 234Α )́ «Αλακφξθσζε  

ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχνπλ. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ λ .4555/18 (ΦΔΚ 133Α )́ «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ  

πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο 

πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. 

[Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] -Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-206-���������-���-�������������-�/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-41-9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-41-9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-41-9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-�����-������������-���-10226-08-2015-����/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-�����-������������-���-10226-08-2015-����/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-�����-������������-���-10226-08-2015-����/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-9-21/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-9-21/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-9-21/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-116-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85/
ΑΔΑ: ΩΘΖ5ΩΚΣ-ΚΥ1



νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε 

θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ 

πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» πεξί ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ  

λνκηκφηεηαο – Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ λ. 3852/2010. 

8. Το έγγπαφο ΥΠ.ΕΣ. 23440/12.06.2012  

9. Σελ ππ΄αξηζκ. 118/2022 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Νέζηνπ γηα ηελ 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ,  γηα 

ηελ θάιπςε επνρηθψλ αλαγθψλ ππξαζθάιεηαο θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

10. Σελ αξηζκ. πξση. 6473/23-5-2022 βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ γηα 

ηελ χπαξμε ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ γηα ηελ δαπάλε κηζζνδνζίαο ηεο παξνχζαο 

αλαθνίλσζεο. 

11. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΦΔΚ 3562/Β΄/4-8-2021) φπσο ηζρχεη. 

 

Αλαθοηλϋλεη 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά  έληεθα (11) 
αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ αλαγθψλ ππξαζθάιεηαο θαη ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 
Νέζηνπ, πνπ εδξεχεη ζηελ Υξπζνχπνιε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, 
εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη 
ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα: 
 
 

Τπερεζία Κφδηθως 
ζέζες 

Έδρα 
σπερεζίας 

Δηδηθωηεηα Γηάρθεηα 

ζϊκβαζες 

Αρηζκως 

αηωκφλ 
ΓΗΜΟ 
ΝΔΣΟΤ 

101 ΥΡΤΟΤΠΟΛΗ ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ 

 
4 ΜΗΝΔ 1 

ΓΗΜΟ 
ΝΔΣΟΤ 

102 ΥΡΤΟΤΠΟΛΗ ΓΔ ΥΔΙΡΙΣΩΝ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ 

 

4 ΜΗΝΔ 1 

ΓΗΜΟ 
ΝΔΣΟΤ 

103 ΥΡΤΟΤΠΟΛΗ ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ  

ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ 

4 ΜΗΝΔ 9 

 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

Κφδηθως 
ζέζες/εηδηθωηεηα 

 

ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ 
101 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

  

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνχ Α ́ ηάμεο εηδηθφηεηαο 1εο  

ή άδεηα Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνχ ηνπ π.δ. 112/2012 φπσο ηζρχεη (*),  

β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή  

Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α ́ ή Β ́ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ  

Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή  

Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ  

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.  

1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο  

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/��-��-2344012-06-2012/
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Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο  

εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο  

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη  

βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ  

άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ  

είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

  

(Δθωζολ ε ζέζε δελ θαισθζεί απω σπουήθηο/α κε ηα αλφηέρφ  

προζωληα)  

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνχ Α ́ ηάμεο εηδηθφηεηαο 1εο  

ή άδεηα Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνχ ηνπ π.δ. 112/2012 φπσο ηζρχεη (*),  

β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο  

θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο  

ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο  

αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,  

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο  

γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο  

επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε  

κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.  

 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ : 

  

(Δθωζολ ε ζέζε δελ θαισθζεί απω σπουήθηο/α κε ηα αλφηέρφ  

προζωληα)  

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνχ Α ́ ηάμεο εηδηθφηεηαο 1εο  

ή άδεηα Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνχ ηνπ π.δ. 112/2012 φπσο ηζρχεη (*),  

β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο  

(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη  

κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή απνιπηήξηνο ηίηινο  

Γπκλαζίνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ  

Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.  

2817/2000 ή απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ.  

580/1970 ή πηπρίν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ Β.Γ. 3/1952,  

Ν.Γ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή ηεο  

αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ  

απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (*).  

 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

  

(Δθωζολ ε ζέζε δελ θαισθζεί απω σπουήθηο/α κε ηα αλφηέρφ  

προζωληα)  

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνχ Α ́ ηάμεο εηδηθφηεηαο 1εο  

ή άδεηα Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνχ ηνπ π.δ. 112/2012 φπσο ηζρχεη (*),  

β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο  

(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη  

κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή απνιπηήξηνο ηίηινο  

Γπκλαζίνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ  
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Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.  

2817/2000 ή απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ.  

580/1970 ή πηπρίν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ Β.Γ. 3/1952,  

Ν.Γ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή ηεο  

αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, κεηά ηελαπφθηεζε ηεο 

παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (*).  

 

(*)ΔΠΙΗΜΑΝΗ:  

Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ  

112/2012, εθφζνλ ζηε λέα απηή άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα θαη  

ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή  

βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα  

αλσηέξσ ζηνηρεία.  

Η ελ ιωγφ βεβαίφζε απαηηείηαη, προθεηκέλοσ λα προζκεηρεζεί ηο  

βαζκοιογοϊκελο θρηηήρηο ηες εκπεηρίας. 
ΓΔ ΥΔΙΡΙΣΧΝ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 
ΔΡΓΟΤ 

102 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
 α)Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄ 
ηάμεο Γ΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο 1εο ηνπ 
Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.4 ηεο  
θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (ΦΔΚ 
519/6-3-2013/η.Β’) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη 
ηζρχεη (*) 
 β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ 
Α΄ ή Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ρνιψλ 
Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/83 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε 
ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο σπω ηελ προψπωζεζε φηη ν 
ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο αδείαο ππεξεζίαο, φηη 
ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ – ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ 
είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο.  
γ) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή 
επαγγεικαηηθή. 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ : 
 
(Δθωζολ ε ζέζε δελ θαισθζεί απω σπουήθηο κε ηα αλφηέρφ προζωληα) 
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄ 
ηάμεο Γ΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο 1εο ηνπ 
Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.4 ηεο  
θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (ΦΔΚ 
519/6-3-2013/η.Β’) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη 
ηζρχεη (*) 
β) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο 

ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο 
αιινδαπήο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.Γίλεηαη 
επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο 
ηεοεκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη 
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ 
άδεηακεραλνδεγνχ- ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ 
είηεαπηνηειψοείηε κε ζπλππνινγηζκφ θαη εκπεηξίαο. 
γ) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή 

 
 ΠΡΟΟΝΣΑ Β ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ : 
 
(Δθωζολ ε ζέζε δελ θαισθζεί απω σπουήθηο κε ηα αλφηέρφ προζωληα) 

α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄ 
ηάμεο Γ΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο 1εο ηνπ 
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Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.4 ηεο  
θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (ΦΔΚ 
519/6-3-2013/η.Β’) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε 
θαη ηζρχεη (*) 
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 
κέρξηθαηην1980απνιπηήξηνΓεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο 
θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.∆. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ 
ΔηδηθήοΔπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο 
κεραλνδεγνχ- ρεηξηζηή (*) 

γ) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
 

(Δθωζολ ε ζέζε δελ θαισθζεί απω σπουήθηο κε ηα αλφηέρφ προζωληα) 
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄ 
ηάμεο Γ΄ ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α’ εηδηθφηεηαο 1εο ηνπ 
Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.4 ηεο  
θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (ΦΔΚ 
519/6-3-2013/η.Β’) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε 
θαη ηζρχεη (*) 

β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 
1980απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο 
Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.∆. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο 
εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνχ-
ρεηξηζηή (*). 
γ) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή 

(*)ΔΠΙΗΜΑΝΗ:  
Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ 113/2012, 
εθφζνλ ζηε λέα απηή άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα θαη ε εκεξνρξνλνινγία 
θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο 
ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα αλσηέξσ  ζηνηρεία.  
ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ  
Γηα ηα ζεξκηθά κεραλήκαηα γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο κεραλνδεγψλ ρεηξηζηψλ 
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ π.δ. 22/1976 
(ΦΔΚ 6/12.01.1976/η.Α’).  
Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο − κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ή απφ ηε Ννξβεγία, ή απφ ηελ Ιζιαλδία ή απφ ην Ληρηελζηάηλ, εμαθνινπζεί 
λα ηζρχεη ζην ειιεληθφ έδαθνο, σο έρεη, εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη 

    πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο άδεηαο νδήγεζεο  
ηνπ π.δ. 51/2012, φπσο ηζρχεη (παξ. 6, άξζξν ηξίην, Ν. 4383/2016 ΦΔΚ 
72/20.4.2016/η.Α ́).ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο 
άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο (εθηφο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο ́Δλσζεο), γηα λα 
γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο 
κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο. 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ 
ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ 

 
103 

Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα  

(ηειεπηαίν εδάθην πεξ . ζη ́ παξ . 1 άξζξνπ  

40 ηνπ Ν. 4765/2021). 

 

 

Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απω 18 έφς 65 εηψλ 
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ΔΜΠΔΙΡΙΑ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ  
(ΓΔ) ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 
Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε  
εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζηνλ δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε  
θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ηο αληηθείκελο ηες προς πιήρφζε ζέζες.  
 

 

 

101 -102 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απωθηεζε ηεο δεηνχκελεο,  
απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, άδεηας άζθεζες επαγγέικαηος ή  
άιιες επαγγεικαηηθής άδεηαο.  
 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο, φπνπ απαηηείηαη,  
πξνζθνκίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, θαζφζνλ ε  
βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δζληθνχ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e- 
ΔΦΚΑ) έρεη θαζαξά πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα, ζχκθσλα κε ην  
ππ’ αξηζκ. 8657/12-1-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ ηνπ e-ΔΦΚΑ. 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα  ζπλππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
1.Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 
2. Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο 
3. Βεβαίσζε αλεξγίαο ΟΑΔΓ (αλ ππάξρεη)  
4. Βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ 
5. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. 
6.Σα θαηά πεξίπησζε (π.τ. μιζθωηοί, ελεύθεροι επαγγελμαηίες, απαζτολούμενοι ζηο δημόζιο κ.λπ.) 
δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο (π.τ. άδεια άζκηζης επαγγέλμαηος, βεβαίωζη αζθαλιζηικού θορέα, 
σπεύθσνη δήλωζη εμπειρίας κ.λπ.), 
7.Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρσ θψιπκα ηξηκήλνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ π.δ. 164/04  
(ΦΔΚ 134Α’). Γελ έρσ ζπλάςεη ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ηνλ Γήκν Νέζηνπ, κε ηελ ίδηα ή 
παξεκθεξή εηδηθφηεηα εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο.  
8. Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρσ θψιπκα ηεηξάκελεο απαζρφιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 206  
ηνπ λ .3584/07 (ΦΔΚ 143Α ́), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Γελ έρσ ζπλάςεη θακία  
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηνλ θνξέα, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα  
ππεξβαίλεη ηνπ ηέζζεξηο (4) κήλεο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ (θψιπκα  
4κελεοαπαζρφιεζεο).  
9. Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρσ θψιπκα θαηά ηα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα, ήηνη  
α) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε  
(θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία,  
θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή  
δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο  
εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) δελ είκαη ππφδηθνο, θαη δελ έρσ παξαπεκθζεί κε  
ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ  
θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) ιφγσ θαηαδίθεο δελ έρσ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά κνπ  
δηθαηψκαηα, θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή δ) δελ ηειψ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή  
ζπκπαξάζηαζε, δελ έρσ απνιπζεί απφ άιιε δεκφζηα ππεξεζία ιφγσ επηβνιήο πεηζαξρηθήο  
πνηλήο ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο γηα ζπνπδαίν ιφγν, νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηά κνπ  
θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία. ε πεξίπησζε χπαξμεο ηνπ θσιχκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ  
θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ, εμαηξνχκαη απφ ην  
θψιπκα επεηδή έρσ εθηίζεη ηελ πνηλή κνπ ή επεηδή έρνπλ αξζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ κνπ  
έρνπλ επηβιεζεί ή επεηδή έρσ απνιπζεί ππφ φξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 Ν. 2207/1994).  
10. Τπεχζπλε δήισζε φηη δηαζέησ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ  
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο απηήο. 
11.Τπεχζπλε δήισζε φηη πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κφληκνπο 
ππαιιήινπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 169 ηνπ Ν. 3584/07. 
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Τποβοιή αηηήζεφλ ζσκκεηοτής 
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη λα ηελ 
ππνβάινπλ ζην γξαθείν πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ, θ. Κνπζιφγινπ Γεσξγία, ηει. 2591350153 
(Πξεκεηήο 64200 Υξπζνχπνιε). 
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κφλν θαηεγνξίαο  
πξνζσπηθνχ (ΓΔ ή ΤΔ). Η ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ζε κία ή  
πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθχξσζε φισλ ησλ  
αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Καη’ εμαίξεζε,  
ζψξεπζε ζέζεσλ δχν θαηεγνξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηεγνξηψλ ΓΔ θαη ΤΔ επηηξέπεηαη κφλν  
φηαλ ζηελ αλαθνίλσζε πξνβιέπνληαη ηφζν ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξεί λα θαιπθζνχλ  
επηθνπξηθψο κε εκπεηξία θαη ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο φζν θαη ζέζεηο θαηεγνξίαο ΤΔ. ηελ  
πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη κία κφλν αίηεζε ζηελ νπνία  
ζα αλαγξάςεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ (θαηεγνξηψλ ΓΔ θαη ΤΔ) πνπ  
επηδηψθεη. 
 
Η αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ θαη ζα 
ηνηρνθνιιεζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα. 
Η προζεζκία σποβοιής ηφλ αηηήζεφλ αρτίδεη ηελ 26

ε
 Μαχοσ 2022 θαη ιήγεη ηελ 31

ε 
Μαχοσ 2022. 

 

 

Πρωζιευε 
Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ  
ρξφλνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.  
Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε  
άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε  
ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ.  
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ  
ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη  
ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.  
Τπνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξφζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εθ λένπ, ην θψιπκα ηεο  
ηεηξάκελεο απαζρφιεζεο, πξέπεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο λα  
ππνβάινπλ ζην θνξέα ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα  
δειψλνπλ φηη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία έσο  
θαη ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ή έρνπλ απαζρνιεζεί (δειψλεηαη ην  
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν θνξέαο απαζρφιεζεο) κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ  
αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ  
ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009. ε πεξίπησζε κε  
ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεχζπλεο δήισζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε πξφζιεςεο αλαθαιείηαη. Δάλ ε  
δήισζε είλαη ςεπδήο ή αλαθξηβήο, ε ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξφζιεςε  
αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, νη επηιεγέληεο ή πξνζιεθζέληεο ππνςήθηνη  
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο  
εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 
 
 
 

                  Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΝΔΣΟΤ 
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