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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  222/2015 
 
«Περί προσλήψεως προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 
αναγκών». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις τρις (03) του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος 
Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 13/28.08.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι  (20) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμ. Δ.Σ. 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντ/ρχος 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 3. Αλειφέρη Παναγιώτα 
 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 4. Γεωργακάκου Αικατερίνη 
 5. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος 5. Δρίβας Θεόδωρος 
 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος 6. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 7. Τσαφατίνου Κατερίνα            Αντιδήμαρχος 7. Σταθάκης Νεκτάριος 
 8. Βουνελάκης Γεώργιος   
 9. Κολλιάκος Ιωάννης   
10. Λεκάκης Δημήτριος   
11. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. Πετράκης Χρήστος   
14. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
15. Χριστάκος Σταύρος   
16. Δουμάνη  Σοφία   
17. Κόκκορης Παναγιώτης   
18. Κουλουβάκος Βασίλειος   
19. Λυριωτάκης Ιωάννης   
20. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, 
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Κουσούλης 
Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών,  
Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής: 
   Σύμφωνα με το άρθρο 212 του Ν. 3584/07: 

1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά 
το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, 
πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως 
προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για 
την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος 
κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη 
περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την 
επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης 
ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται. 

3. Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα συνεχισθούν 
και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων 
του άρθρου 21 (παρ. 8-15) του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που 
εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της 
προηγούμενης παραγράφου. 

4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 
έλεγχο, τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού, όσο και ως 
προς την τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού. 

5. Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στην οποία 
ορίζεται το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της εργασίας και ο χρόνος 
διάρκειας αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2 και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης 
της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει». 

Επιπρόσθετα με τις διατάξεις της  παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3812/09, αντικαταστάθηκε η 
παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ως ακολούθως: «1. Η πρόσληψη 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 
παράγραφος 2 του Συντάγματος από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. 
πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 
του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνο σε 
περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές. Επιτρέπεται 
επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και φορείς ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων 
γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη 
επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή η συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης». 

Όπως γνωρίζεται, λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Βοιών, ο Δήμος μας έχει 
κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης από τις 16 Ιουλίου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 
4854/17-07-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Η εν λόγω κήρυξη 
ισχύει έως τις 17 Οκτωβρίου 2015. 

Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει, καθαρισμός 
υπολειμμάτων των πυρκαγιών εντός των οικισμών, διάνοιξη χανδάκων, αντιστήριξη πρανών 
δρόμων, αποκομιδή και μεταφορά υλικών πυρκαγιάς και  κυρίως ο κίνδυνος κατολισθήσεων 
λόγω βροχοπτώσεων, ο Δήμος προτίθεται να προσλάβει προσωπικό για το σκοπό αυτό.  
 Η κα Αναγνωστοπούλου δηλώνει ότι συμφωνεί λόγω του επείγοντος της κατάστασης. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις προαναφερόμενες 
διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση: 
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Αποφασίζει Ομόφωνα  

Α. Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικού αριθμού δώδεκα  (12) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 
που προήλθαν από την καταστροφική πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 για τις εξής, κατά αριθμό 
ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο: 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός Χρονική 
Διάρκεια 
απασχόλ

ησης  

1. Οδηγός 
Φορτηγών 
Αυτοκινήτων-
Απορριμματοφόρ
ων 

α) Δίπλωμα 
Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ΙΕΚ 
ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή 
(β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων 
Οδηγών Αυτοκινήτων ή  
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας 
Μηχανών και Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή 
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου 
τμήματος Μηχανικών 
Αυτοκινήτων ή  
Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή  
Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου ή συναφούς 
ειδικότητας, δηλαδή: 
- Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Αυτοκινήτου 
ή  
- Ηλεκτρομηχανικών 
Συστημάτων και 
Αυτοματισμού Αυτοκινήτου 
ΤΕΕ ή 
 -Ηλεκτρικού Συστήματος 
Αυτοκινήτου ΤΕΣ 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή  
- Ηλεκτροτεχνίτη 
Αυτοκινήτου Σχολής 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
ν. 1346/1983 ή  
- Ηλεκτρολόγου 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή 
Τεχνικού Μηχανοτρονικής  
ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

3 4 μήνες 
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αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Ισχύουσα 
επαγγελματική άδεια 
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας 
και  
γ) Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) . 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν 
καλυφθούν από 
υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Οποιοσδήποτε 
απολυτήριος τίτλος 
σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής .  
β) Ισχύουσα 
επαγγελματική άδεια 
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας 
και  
γ) Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν 
καλυφθούν από 
υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Απολυτήριος τίτλος 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμος απολυτήριος  
τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 
ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 
του Ν. 2817/2000 της 
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ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) 
ετών, μετά την απόκτηση 
των  αδειών οδήγησης 
αυτοκινήτου . 
β) Ισχύουσα 
επαγγελματική  άδεια 
οδήγησης Γ' κατηγορίας και  
γ) Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν 
καλυφθούν από 
υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Απολυτήριος τίτλος 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμος απολυτήριος  
τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.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 των 
αδειών οδήγησης 
αυτοκινήτου.  
 β) Ισχύουσα 
επαγγελματική άδεια 
οδήγησης Γ'  κατηγορίας 
και  
 γ) Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ). 
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ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 
• Για την άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ 
κατηγορίας από 10 
Σεπτεμβρίου 2014 
απαιτείται υποχρεωτικά η 
προσκόμιση του 
Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα 
με την απαιτούμενη κατά 
τα ανωτέρω άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου) 
 
Προκειμένου για την 
απόδειξη κατοχής του 
Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) 
απαιτείται : 
είτε η κατοχή Δελτίου 
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 
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διαδικασίας επανέκδοσής 
της, γίνεται δεκτή και η 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας 
υπηρεσίας της Δ/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 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 ΟΔΗΓΟΥ 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 
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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 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 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» 

2. Χειριστής Μ.Ε. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 3 4 μήνες 
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α)  Άδεια μηχανοδηγού-
χειριστή μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων 
ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή 
Άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 
του Π.Δ. 113/2012, για τα 
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης 
του άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.
9.6.4(Η)/5.3.2013 
απόφασης του αρμόδιου 
Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε-
συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2
015 απόφαση του 
αρμοδίου Υπουργού (*), 
 
β) Άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου ερασιτεχνική 
ή επαγγελματική,  
  
γ) Ο ομώνυμος ή 
αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή Σχολών 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν.1346/83 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικών 
μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. Γίνεται επίσης 
δεκτός οποιοσδήποτε 
τίτλος ΙΕΚ ή 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικών μονάδων 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
υπό την προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος υποβάλει 
βεβαίωση της αρμόδιας για 
την έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω 
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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΄ τάξης Δ΄ ή 
Άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 
του Π.Δ. 113/2012, για τα 
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης 
του άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.
9.6.4(Η)/5.3.2013 
απόφασης του αρμόδιου 
Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε-
συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2
015 απόφαση του 
αρμοδίου Υπουργού (*), 
 
β) Άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου ερασιτεχνική 
ή επαγγελματική,  
 
γ) Ο ομώνυμος ή 
αντίστοιχος, απολυτήριος 
τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή ισότιμος 
και αντίστοιχος τίτλος  
σχολής της αλλοδαπής. 
Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος 
αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος υποβάλει 
βεβαίωση της αρμόδιας για 
την έκδοση της άδειας 
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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΄ ή 
Άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 
του Π.Δ. 113/2012, για τα 
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης 
του άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.
9.6.4(Η)/5.3.2013 
απόφασης του αρμόδιου 
Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε-
συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2
015 απόφαση του 
αρμοδίου Υπουργού (*), 
 
β) Άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου ερασιτεχνική 
ή επαγγελματική,  
 
γ) Απολυτήριος τίτλος 
τουλάχιστον Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (δηλ. 
απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο 
Δημοτικού Σχολείου), ή  
ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής  του  Ν.Δ. 
580/1970  ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, του άρθρου 1 
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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΄ ή 
Άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 
του Π.Δ. 113/2012, για τα 
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης 
του άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.
9.6.4(Η)/5.3.2013 
απόφασης του αρμόδιου 
Υφυπουργού, όπως 
τροποποιήθηκε-
συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2
015 απόφαση του 
αρμοδίου Υπουργού (*), 
 
β) Άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου ερασιτεχνική 
ή επαγγελματική,  
 
γ) Απολυτήριος τίτλος 
τουλάχιστον Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (δηλ. 
απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο 
Δημοτικού Σχολείου),ή 
ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 
ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής 
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Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, του άρθρου 1 
του Ν. 2817/2000  της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής  και 
αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον έξι  (6) 
μηνών, μετά την απόκτηση 
της παραπάνω άδειας 
μηχανοδηγού-χειριστή (*). 
 
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν 
άδεια την οποία 
αντικατέστησαν βάσει του 
π.δ.113/2012, εφόσον 
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 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

Για τα  θερμικά 
μηχανήματα  γίνονται 
δεκτές και οι άδειες 
μηχανοδηγών χειριστών 
μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων που 
χορηγήθηκαν βάσει του 
π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 
6/12.01.1976/τ.Α’).  

Στην περίπτωση που οι 
υποψήφιοι είναι κάτοχοι 
επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής, για 
να γίνουν δεκτοί πρέπει να 
προσκομίσουν βεβαίωση 
της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «περί ισοδυναμίας 
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και αντιστοιχίας της άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής με τις 
επαγγελματικές άδειες 
οδήγησης ημεδαπής». 

3.  Εργάτες Γενικών 
καθηκόντων 
 

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

6 4 μήνες 

 
Β. Η σύμβασή τους θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και η ημερομηνία καταγγελίας 

αυτής, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 16η Μαρτίου 2016. 
 Γ. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 71.000,00 € και θα βαρύνει τους ΚΑ 30-6041 

πίστωσης 53.000,00 € (δαπάνη μισθοδοσίας) και 30-6054.001 πίστωσης 18.000,00 € 
(εργοδοτικές εισφορές) του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 
 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  222/2015. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας        Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Απούσα 
 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Βουνελάκης Γεώργιος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λεκάκης Δημήτριος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Λυριωτάκης Ιωάννης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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