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                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΚΤΩ(8) ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΣΥΜΒ  ΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ(8) ΜΗΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Κ ΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων 

λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊου COVID-19. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  
 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγον τα μέτρα αντιμετώπισης της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσή του» (ΦΕΚ 64/τεύχ. Α/14.03.2020) 

περί δυνατότητας σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, δυνάμει της 

παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

Ν.3812/2009, οι οποίες μπορεί να έχουν διάρκεια έως οκτώ(8) μήνες για την 

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«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» (ΦΕΚ 68/τεύχ. Α/20.03.2020) όπου προβλέπεται ότι οι 

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, 

άρθρ. 24 της 14 /3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τεύχ. Α/14.03.2020) δεν υπόκεινται 

στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών όπως προβλέπονται 

στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων(Ν.3584/2007) και της περ.ιε΄της παρ.2 του άρθρου 1 του 

Ν.3812/2009, καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών(3) μηνών που 

προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004(ΦΕΚ 134/τ.Α΄/19 -7-

2004) 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) περί 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 

όπως ισχύουν. Ειδικότερα, στην παρ.3 προβλέπεται ότι η εν λόγω περίπτωση δεν 

υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006(ΦΕΚ 280/Α΄).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε΄του Ν.3812/2009(ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28 -

12-2009) όπου προβλέπεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από 

τις διαδικασίες ΑΣΕΠ. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 του Ν.2190/94(ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994) όπως 

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ.12 α του άρθρου 20 

του Ν.2738/1999(ΦΕΚ 180/τ.Α΄/9-9-1999) και τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.6 

του Ν.3260/04(ΦΕΚ 151/τ.Α΄/6-8-2004).  Ειδικότερα προβλέπεται ότι στις 

περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή 

κένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 

τέσσερις(4) μήνες για το ίδιο άτομο. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά 

το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι 

άκυρες. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (Α΄ 256). 

8. Την υπ΄αριθμ.37/1132/16-2-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΠΗ46ΜΓ3Ξ-3ΨΩ) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ληξουρίου περί  πρόσληψης οκτώ(8) ατόμων, με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας οκτώ(8)  μηνών για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, λόγω της ανάγκης 

αντιμετώπισης του κινδύνου εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19 στα 

όρια του Δήμου Ληξουρίου. 

 

Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού 

αριθμού οκτώ (8) ατόμων στο Δήμο Ληξουρίου, διάρκειας οκτώ(8) μηνών για την κάλυψη 

της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 

δημόσιας υγείας, και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου COVID-19, ως 

εξής: 

 

Υπηρεσία Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός Ατόμων 

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου 

Ληξουρίου 

ΥΕ Εργάτες 

Καθαριότητας 

Κοινοχρήστων 

οκτώ(8) μήνες πέντε(5) 



Χώρων 

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου 

Ληξουρίου 

ΔΕ Χειριστών 

Μηχανημάτων 

Έργων(χειριστής 

γκρέιντερ) 

Οκτώ(8) Μήνες Ένας(1) 

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου 

Ληξουρίου 

ΔΕ Χειριστών 

Μηχανημάτων 

Έργων(χειριστής 

γεωργικών 

ελκυστήρων-

τρακτέρ) 

Οκτώ(8) Μήνες δύο(2) 

 

  
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Κοινοχρήστων 
Χώρων 

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

206/τ.Α΄/08-10-1997) 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ(ΤΡΑΚΤΕΡ)  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος 
(διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου Α'. 
 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.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με 
τα ανωτέρω προσόντα)  
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος 
(διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου Α'.  
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) τύπου Α'. 
 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) τύπου Α'.  
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').  
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 



ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 
(χειριστής γκρέιτερ) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1) άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
Ομάδας Β ́, Ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για 
τα Μ.Ε. 3.5της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ' 
αριθ. οικ. 1032/166/Υ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ' αριθ. οικ. 71993/301/Υ113/3-7-2015 
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (*). 
2) 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 Σχολές 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος 
και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι 
ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, 
ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου 
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό της 
εμπειρίας.3)Ισχύουσα άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου επαγγελματική ή ερασιτεχνική 
(Υπουργική Απόφαση 3486/1979) 
 
.ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με 
τα ανωτέρω προσόντα) 
1) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
Ομάδας Β ́, Ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για 
τα Μ.Ε. 3.5της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ' 
αριθ. οικ. 1032/166/Υ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ' αριθ. οικ. 71993/301/Υ113/3-7-2015 
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (*). 
2) 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 της 
εμπειρίας.3)Ισχύουσα άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου επαγγελματική ή ερασιτεχνική 
(Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 



 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με 
τα ανωτέρω προσόντα) 
1) άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
Ομάδας Β ́, Ειδικότητας 3του Π.Δ. 113/2012 για 
τα Μ.Ε. 3.5της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ' 
αριθ. οικ. 1032/166/Υ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ' αριθ. οικ. 71993/301/Υ113/3-7-2015 
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (*). 
2) 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 και 
αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού -
χειριστή (*).3)Ισχύουσα άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου επαγγελματική ή ερασιτεχνική 
(Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με 
τα ανωτέρω προσόντα) 
 1) ́ Αδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) 
Ομάδας Β ́, Ειδικότητας 3του Π.Δ. 113/2012 για 
τα Μ.Ε. 3.5της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ' 
αριθ. οικ. 1032/166/Υ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ' αριθ. οικ. 71993/301/Υ113/3-7-2015 
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού(*) 
2) 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 και 
αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού -
χειριστή (*). 
3)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
επαγγελματική ή ερασιτεχνική (Υπουργική 
Απόφαση 3486/1979).(*)  



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 ημερο 
χρονολογία 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 

 

 
 
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
 

• Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.  

• Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

• Να έχουν τ  ην υγεί α που απαιτείται για την εκτέλεση των κ  αθηκόντων τ ης θέσης 

που επ ιλέγουν, να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένο  υ κινδύνου γι α σοβαρή 

λοίμωξη COVID -19 σύμ  φωνα με την ΔΙΔ ΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 

928/τεύχ.Β/18.03.2020) εγκύκλιο. Γ ια το προσωπι κό αυτό δεν προβλέπεται η  

ά δεια  ειδικ ού σκοπού του άρθ. 5 της από 11.32.2020 ΠΝΠ 

• Να μην έχουν κώλυμα διορισμού. 

Πιο συγκεκριμένα: 
α) να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργ ηµα και σε οποιαδ ήποτε ποινή 

για κλοπή, υπε ξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκ βίαση,  

πλ αστογ ραφία, απιστία δικηγόρου, δω ροδοκία,  καταπίεσ η, απιστία 

περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή 

συκοφαντικ ή δυσφήμιση, κ  αθώς και για ο  ποιοδήποτε έγκλ ηµ  α κ ατά 

της γενετήσ ιας ελευθερίας ή έγκληµ  α οικον οµικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζω ής. 

β) να µην είναι υπόδικο  ι που έχουν παραπεμφθεί µε τελεσίδικο 

βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόµιµο τρόπο (άρθ ρο 43 του Ν.4319/2013) για 

κακούργημ  α ή για πλημμέλημ  α της πε ρίπ τωσης α, έ στω και αν το 

αδίκηµα αυτό έχει παραγραφε ί. 

γ) να µην έχουν στερηθεί λόγ ω καταδίκ ης τα πολιτικ ά τους δικαιώµατα 

κκαι για όσο χρόνο διαρκεί η στέρ  ησ η αυ τή. 

δ) να µην τε λούν υπό στερη τική δικαστική συμπ αράστασ η (πλήρη ή 

µερικ ή), υπό επικο υρικ ή δικασ τικ ή συμ  παράσ τ  αση (πλήρη ή µε ρικ  ή) και 

υπό τις δύο αυτές κ  αταστάσεις. 

ε) να µ ην έχουν απολ  υθεί απ ό θέση δ ημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή 

άλλου Νοµικού Π ρο σώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολ  ής της 

πειθ αρχ ικής πο  ινής της οριστικής παύσεως ή λόγω κατ  αγγελίας της  

σ ύµβ ασης εργασίας γ ια σπουδαίο λό  γο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα 

του εργαζομένο  υ, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 
 



Γ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την ΑΙΤΗΣΗ – 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

➢ Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

➢ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κ  ατάστασης (μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτη 

αναζήτησή του από την υπηρεσία). 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα 

αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόν τα, όπως ορίζονται στην 

παρούσα ανακοίνωση.  

➢ Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών για όπου απαιτείται 

➢ Φωτοαντίγραφο αδειών όπου απαιτείται 
 

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟ ΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 18-2-2021 έως και την 23-2-2021. Οι 

εν διαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυ  νη Δήλωση και να την 

υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  στο Γραφείο προσωπικού του Δήμου 

Ληξουρίου, (οδός Παπά Χαρ.Γραικούση- Α΄όροφος), κατόπιν τηλεφωνικής  

επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού και από τις 

ώρες 10:00-11:00π.μ. και στα τ  ηλέφωνα επικοινωνίας: 2671360960 & 2671360962. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο Γραφείο 
Προσωπικού του Δήμου Ληξουρίου  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ληξουρίου , στο 
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ληξουρίου. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 

 

 


