
EΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχομενός, 14/ 9/2020 

ΔΗΜΟΣΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αριθ.Πρωτ: 7364 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Πρόσληψης προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων  (4) μηνών 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  

Έχοντας υπόψη :        

1.ΤιςδιατάξειςτουΝ.3852/2010«ΝέαΑρχιτεκτονικήτηςΑυτοδιοίκησηςκαιτηςΑποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α),όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

2.Τις διατάξειςτουάρθρου206τουΚώδικαΚατάστασηςΔημοτικώνκαιΚοινοτικώνΥπαλλήλων 

(ν.3584/2007, Α΄143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4547/2018 άρθρο 116 

και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009( Α΄234)  

3. Την με αρ. 143/7-9-2020(ΑΔΑ:6YΘ6ΩΞ6-Ο9Ξ8) της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 

έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμούενός (1) ατόμουμε σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων  (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών  πολιτικής προστασίας του Δήμου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την πρόσληψη προσωπικού,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

διάρκειαςτεσσάρων  (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών πολιτικής προστασίας του Δήμου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

Δήμος 

Ορχομενού 

   Ορχομενός 

 (Ν. Βοιωτίας) 

ΔΕ Χειριστών 

Μηχανημάτων 

Έργου(Γκρέιντερ) 

 

4 μήνες 1 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ζ΄ και 

Τάξης  Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 

(Μ.Ε)  ομάδας Β΄ ή Α΄ 3
ης

 ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του 

άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 

και  οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*). 

β) 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 Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 

δευτεροβάθμιος Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή Ν.3475/2006 ή 

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών µμονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ο 

οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Γίνεται επίσης δεκτός 

οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 

σχολικών µμονάδων 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. 

ΑΔΑ: 6ΣΞΧΩΞ6-ΤΜΒ



γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική 

απόφαση 3486/1979). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) 

α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ζ΄ και 

Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 

(Μ.Ε)  ομάδας Β΄ ή Α΄ 3
ης

 ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του 

άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 

και  οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*). 

β) 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 άσκησης επαγγέλματος. 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. 

γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική απόφαση 

3486/1979). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) 

α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ζ΄ και 

Τάξης  Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 

(Μ.Ε)  ομάδας Β΄ ή Α΄ 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του 

άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 

και οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις. 

β) 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.∆. 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 καιαντίστοιχη 

εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού - 

χειριστή (*). 

γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική  (Υπουργική απόφαση 

3486/1979). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) 

α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ζ΄ και 

Τάξης  Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 

(Μ.Ε)  ομάδας Β΄ ή Α΄ 3
ης

 ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του 

άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 

και  οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις. 

ΑΔΑ: 6ΣΞΧΩΞ6-ΤΜΒ



β) 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.∆. 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 (*). 

γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική απόφαση 

3486/1979). 

Ο υποψήφιοςτης ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.         

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους (στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, 

εκτός από τα προσωπικά στοιχεία) πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά 

: 

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικήςταυτότητας. 

 Επίσημο έγγραφοαπό το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του 

υποψηφίου 

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τουΔήμου 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για 

τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο . 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 

Δήμου Ορχομενού συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει) 

πρακτικού ανάρτησης,στο Πρόγραμμα Διαύγειακαι στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός 28
ης

 

Οκτωβρίου 50,ειδικότερα στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικούκαι κατόπινπροσυνεννόησηςστα 

τηλέφωνα 2261351105& 2261351123 με τους αρμόδιους υπαλλήλους και εντός προθεσμίας 

Πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησή της στο χώρο 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού δηλ. από 14 /9/2020 έως 

και 18/9/2020. 

Η Δήμαρχος Ορχομενού 

 

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΔΑ: 6ΣΞΧΩΞ6-ΤΜΒ
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