
 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ   Ορχομενός, 12-03-2021 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Αρ. Πρωτ.: 2021/12-03-2021  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 50 
Τ.Κ. : 32300 

Πληροφορίες : Κ.Φορτάτου 
Τηλέφωνο : 2261351105 

E-mail : kfortatou@orchomenos.gr 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
                             ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσής του. 

             Η Δήμαρχος Ορχομενού 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του Ν. 2190/94) 
(ΦΕΚ 28/03-03-1994 τ. Α΄) 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19 από τους Ο.Τ.Α.) του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06-11-2020 τ. Α΄).  

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 91546/24.12.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με «Θέματα 
Προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020»  

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1473/23-02-2021 Εισήγηση της Δημάρχου του Δήμου περί πρόσληψης 
προσωπικού με οκτάμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

6. Την υπ’ αριθ.: 24/25-02-2021(ΑΔΑ 674ΘΩΞ6-4ΓΤ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για 
έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου λόγω COVID-19. 

7.Την υπ’ αριθ. Πρωτ.: 1655/01-03-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού 
8.  Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ορχομενού(ΦΕΚ2487/τεύχοςΒ΄/4-11-2011)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
 

Την  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ 
(8) μηνών, συνολικά οκτώ (8)  α τ ό μ ω ν για την για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 
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διασποράς κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

100 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
(με άδεια οδήγησης Γ 

κατηγορίας, και 
Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) 

8 μήνες 2 

 
 

101 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
 

8 μήνες 

 
 

1 

 

102 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΣΥΝΟΔΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) 

 

8 μήνες 

 

2 

103 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
8 μήνες 2 

 
104 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

 
8 μήνες 

 
1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα 

100 

ΔΕ 

ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

(με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 

και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας 

(ΠΕΙ)) 

Δ
Ε
 
Ο
Δ
Η
Γ
Ω
Ν 

(
Π
Ε
Ι
) 

 

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας  
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων (α)Τεχνικού 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο 

Α' ή Β' κύκλου σπουδών  ΤΕΕ  ειδικότητας  Μηχανών  και  Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 

τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού  
Λυκείου  ειδικότητας  Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής 

Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων 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: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου  ή  Ηλεκτρομηχανικών  
Συστημάτων  και Αυτοματισμού  Αυτοκινήτου  ή  Τεχνίτης  Ηλεκτρολόγος 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων  

Αυτοκινήτων  ή  Τεχνιτών  Μηχανών  και Συστημάτων  Αυτοκινήτου  ή  
Ηλεκτρολόγου  Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή 

αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 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  Τεχνικής Επαγγελματικής  Σχολής  
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 

1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής,  αντίστοιχης  ειδικότητας  ή  οποιοσδήποτε 

απολυτήριος  τίτλος  σχολικής  μονάδας  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο χολών της αλλοδαπής και  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας απαιτείται 
υποχρεωτικά η  προσκόμιση  του  πιστοποιητικού επαγγελματικής 

ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ. 74/2008) 
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 
Υποδομών και Μεταφορών της Π.Ε. στην περιοχή της οποία 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 Πρόσκληση 
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101 

ΔΕ  

ΟΔΗΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

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) 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. 

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΄ 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) 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. 
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 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΄ 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 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 
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ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - 

ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.2527/97. 

103 
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.2527/97. 
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ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.2527/97. 

 

 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτης χώρας κράτους - μέλους της Ε.Ε. 

2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 

θέσεως που επιλέγουν. 
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού. 

Πιο συγκεκριμένα: 
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή ή 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 έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής. 
β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο 
τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και 
αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 

γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή. 
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του 
δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του 
εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι 

έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν 
απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 
 

 

ΑΔΑ: 9ΛΤ1ΩΞ6-ΜΥ8



 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των  
λοιπών  ιδιοτήτων τους  και της  εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, τα κατωτέρω  
δικαιολογητικά: 

 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών όπως αναγράφεται στον πίνακα, ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) της παρούσας ανακοίνωσης. 

3. Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)  

 υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου 

4. Άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  όπως  αναγράφεται  στον  πίνακα,  ΠΙΝΑΚΑΣ  Β:  
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) της παρούσας ανακοίνωσης. 

5. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) όπως αναγράφεται στον πίνακα,  
 ΠΙΝΑΚΑΣ  Β:  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά  κωδικό  θέσης)  της  παρούσας  
 ανακοίνωσης. 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
7. Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) 

8. Αντίγραφο ΑΜΚΑ 

9. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος 
 
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικών 

Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, του Δήμου Ορχομενού (Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 50) 

μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της δημοσίευσής της ανακοίνωσης στο 

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις ώρες 08.00-14.00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 

τηλέφωνο 2261351105-106. 

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  
καταστήματος του Δήμου Ορχομενού, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του  

Δήμου Ορχομενού (www.orchomenos.gr) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
Στην ιστοσελίδα θα αναρτηθεί και η αίτηση που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι 
ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες. 

Η Δήμαρχος 
 

    ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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