ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΕΑΡΩΝ (4) ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ,
ΠΛΗΡΟΤ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩ ΟΚΣΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ,
ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
Ο ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σθν παρ ραφο περίπτωςθ δ του ρκρου 58 του ν.3852/ 0 (ΦΕΚ 87Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρό ραμμα Καλλικρ τθσ», περί αρμοδιοτιτων
Δθμ ρχου, όπωσ ιςχφουν.
2. Σισ διατ ξεισ του ρκρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 43/τεφχ.Α/28.6.2007) περί πρόςλθψθσ
προςωπικοφ με ςφμβαςθ ερ αςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ια τθν αντιμετϊπιςθ
κατεπει ουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων ανα κϊν όπωσ ιςχφουν. Ειδικότερα, ςτθν παρ.3
προβλζπεται ότι θ εν λό ω περίπτωςθ δεν υπ εται ςτθ διαδικαςία ζ κριςθσ τθσ ΠΤ 33/2006
(ΦΕΚ 280 Αϋ).
3. Σισ διατ ξεισ του ρκρου 2 2 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 43/Α/28.6.2007)
4. Σισ διατ ξεισ του ρκρου
παρ. 2 εδ φιο ιε και παρ.9 του ρκρου 9 του Ν. 3812/2009
(ΦΕΚ234/Α/28. 2.2009)
5. Σθν με αρικμ. πρωτ. 11206/26.10.2020 (ΑΔΑ:ΨΨΗΟ46ΜΣΛΒ-32Α) Απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα
Πολιτικισ Προςταςίασ του Τπουρ είου Προςταςίασ του Πολίτθ με τθν οποία κθρφχκθκε ςε
κατ ςταςθ Ζκτακτθσ Αν κθσ Πολιτικισ Προςταςίασ ο Διμοσ Χερςονιςου ια τθν αντιμετϊπιςθ
των εκτ κτων ανα κϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν που προζκυψαν από τα ζντονα καιρικ
φαινόμενα (ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ, χαλαηόπτωςθ κλπ.) που εκδθλϊκθκαν ςτισ 20. 0.2020, κακϊσ
και το με αρικμ. πρωτ. 953/ 8. .2020 ζ ραφο του Τπουρ είου Προςταςίασ του Πολίτθ με
κζμα «Αίτθμα κιρυξθσ ςε κατ ςταςθ ζκτακτθσ αν κθσ Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου
Χερςονιςου τθσ ΠΕ Ηρακλείου
6. Σθν υπ’ αρικ. 519/2020 (ΑΔΑ: ΩΕ5ΠΩΗΜ-ΩΗΤ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου
Χερςονιςου περί πρόςλθψθσ εποχικοφ προςωπικοφ 4 ατόμων με ςφμβαςθ ερ αςίασ ΙΔΟΧ λό ω
κατεπει ουςϊν ανα κϊν, χρονικισ δι ρκειασ από τθν θμερομθνία ςφναψθσ των ςυμβ ςεων και
μζχρι 9.06.202 .
7. Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 24537/22.12.2020 Βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του
Διμου περί φπαρξθσ πιςτϊςεων ια τθν κ λυψθ τθσ δαπ νθσ μιςκοδοςίασ του υπό πρόςλθψθ
προςωπικοφ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Σθν μεςθ πρόςληψη τεςςάρων (4) ατόμων με ςφμβαςθ ερ αςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου
χρόνου πλιρουσ απαςχόλθςθσ χρονικισ δι ρκειασ από τθν υπο ραφι ΙΔΟΧ διάρκειασ από την
ημερομηνία ςφναψησ των ςυμβάςεων ζωσ και 19.06.2021, ια τθν κ λυψθ εκτ κτων
κατεπει ουςϊν ανα κϊν που προκλικθκαν από τα ζντονα καιρικ φαινόμενα (ιςχυρζσ
βροχοπτϊςεισ, χαλαηόπτωςθ κλπ) που εκδθλϊκθκαν ςτισ 20. 0.2020, αν ειδικότθτα, δι ρκεια
ςφμβαςθσ, και αρικμό ατόμων ωσ κ τωκι:

1

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θζςησ)
Κωδικόσ
θζςησ

101

102

103

104

Διάρκεια ςφμβαςησ

Αριθμόσ
ατόμων

Διμοσ
Χερςονιςου

Γοφρνεσ
ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΕ
Δ. Χερςονιςου ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ
(Ν. Ηρακλείου)
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ)

Ζωσ 8 μινεσ, ιτοι
από τθν
θμερομθνία ςφναψθσ
των ςυμβ ςεων ζωσ και
19.06.2021

1

Διμοσ
Χερςονιςου

Γοφρνεσ
Δ. Χερςονιςου
(Ν. Ηρακλείου)

ΣΕ5 ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ζωσ 8 μινεσ, ιτοι
από τθν
θμερομθνία ςφναψθσ
των ςυμβ ςεων ζωσ και
19.06.2021

1

ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Ζωσ 8 μινεσ, ιτοι
από τθν
θμερομθνία ςφναψθσ
των ςυμβ ςεων ζωσ και
19.06.2021

1

ΠΕ6 ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ζωσ 8 μινεσ, ιτοι
από τθν
θμερομθνία ςφναψθσ
των ςυμβ ςεων ζωσ και
19.06.2021

1

Τπηρεςία

Ζδρα υπηρεςίασ

Διμοσ
Χερςονιςου

Γοφρνεσ
Δ. Χερςονιςου
(Ν. Ηρακλείου)

Διμοσ
Χερςονιςου

Γοφρνεσ
Δ. Χερςονιςου
(Ν. Ηρακλείου)

Ειδικότητα

Α. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ)
Κωδικόσ
θζςησ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ)

Ειδικότητα
101

Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά &
τυχόν πρόςθετα) προςόντα

ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
ΕΡΓΟΤ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ)
α) Άδεια μηχανοδηγοφ – χειριςτή μηχανημάτων
εκτζλεςησ τεχνικϊν ζργων ομάδασ Γϋ τάξησ Γϋ ή άδεια
χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ Α
ειδικότητασ 2 του π.δ 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 τθσ
κατ ταξθσ του ρκρου 2 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. οικ.
032/ 66/Φ.Γ.9.6.4
(Η)/5-3-2013
(ΦΕΚ5 9/6.3.20 3/τ.Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει (*),
ή
2

Κωδικόσ
θζςησ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ)

Ειδικότητα

Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά &
τυχόν πρόςθετα) προςόντα
Άδεια μηχανοδηγοφ – χειριςτή μηχανημάτων
εκτζλεςησ τεχνικϊν ζργων ομάδασ Γϋ τάξησ Δϋ ή άδεια
χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ B
ειδικότητασ 2 του π.δ 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 τθσ
κατ ταξθσ του ρκρου 2 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. οικ.
032/ 66/Φ.Γ.9.6.4
(Η)/5-3-2013
(ΦΕΚ5 9/6.3.20 3/τ.Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει (*),
β) Ιςχφουςα επαγγελματική άδεια οδήγηςησ Γϋ ή C
κατηγορίασ, (Π.Δ. 51/2012, όπωσ ιςχφει),
γ) Πιςτοποιητικό Επαγγελματικήσ Ικανότητασ (ΠΕΙ),

101

δ) Ο ομϊνυμοσ ή αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι
Επα ελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επα ελματικοφ
Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου
Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επα ελματικοφ
Λυκείου ι χολισ Επα ελματικισ Κατ ρτιςθσ ι
ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ Επα ελματικισ χολισ ι Σεχνικϊν Επα ελματικϊν
χολϊν δευτεροβ κμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν
ΕΡΓΟΤ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ)
μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 346/ 983 ι Ν. 3475/2006
ι λλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικϊν μον δων τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ ΙΕΚ ι
δευτεροβ κμιασ εκπαίδευςθσ ι λλοσ ιςότιμοσ και
αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικϊν μον δων τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ
υποβ λλει βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ ια τθν ζκδοςθ τθσ
δειασ υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω δεια μθχανοδθ οφχειριςτι χορθ ικθκε β ςει του ςυ κεκριμζνου τίτλου
είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολο ιςμό και
εμπειρίασ(*).
ΠΡΟΟΝΣΑ Αϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον η θζςη δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα
ανωτζρω προςόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγοφ – χειριςτή μηχανημάτων
εκτζλεςησ τεχνικϊν ζργων ομάδασ Γϋ τάξησ Γϋ ή άδεια
χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ Α
ειδικότητασ 2 του π.δ 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 τθσ
κατ ταξθσ του ρκρου 2 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. οικ.
032/ 66/Φ.Γ.9.6.4
(Η)/5-3-2013
3

Κωδικόσ
θζςησ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ)

Ειδικότητα

Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά &
τυχόν πρόςθετα) προςόντα
(ΦΕΚ5 9/6.3.20 3/τ.Βϋ), όπωσ
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει (*),

τροποποιικθκε

-

ή
Άδεια μηχανοδηγοφ – χειριςτή μηχανημάτων
εκτζλεςησ τεχνικϊν ζργων ομάδασ Γϋ τάξησ Δϋ ή άδεια
χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ B
ειδικότητασ 2 του π.δ 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 τθσ
κατ ταξθσ του ρκρου 2 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. οικ.
032/ 66/Φ.Γ.9.6.4
(Η)/5-3-2013
(ΦΕΚ5 9/6.3.20 3/τ.Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει (*),
101

ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ
ΕΡΓΟΤ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ)
β) Ιςχφουςα επαγγελματική άδεια οδήγηςησ Γϋ ή C
κατηγορίασ, (Π.Δ. 51/2012, όπωσ ιςχφει),
γ) Πιςτοποιητικό Επαγγελματικήσ Ικανότητασ (ΠΕΙ),
δ) Ο ομϊνυμοσ ή αντίςτοιχοσ, απολυτιριοσ τίτλοσ
ανα νωριςμζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολισ τθσ
αλλοδαπισ. Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ
ανα νωριςμζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο
υποψιφιοσ υποβ λλει βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ ια τθν
ζκδοςθ τθσ δειασ υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω δεια
μθχανοδθ οφ- χειριςτι χορθ ικθκε β ςει του
ςυ κεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με
ςυνυπολο ιςμό και εμπειρίασ(*).
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον η θζςη δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα
ανωτζρω προςόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγοφ – χειριςτή μηχανημάτων
εκτζλεςησ τεχνικϊν ζργων ομάδασ Γϋ τάξησ Γϋ ή άδεια
χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ Α
ειδικότητασ 2 του π.δ 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 τθσ
κατ ταξθσ του ρκρου 2 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. οικ.
032/ 66/Φ.Γ.9.6.4
(Η)/5-3-2013
(ΦΕΚ5 9/6.3.20 3/τ.Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει (*),
ή
4

Κωδικόσ
θζςησ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ)

Ειδικότητα

Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά &
τυχόν πρόςθετα) προςόντα
Άδεια μηχανοδηγοφ – χειριςτή μηχανημάτων
εκτζλεςησ τεχνικϊν ζργων ομάδασ Γϋ τάξησ Δϋ ή άδεια
χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ β
ειδικότητασ 2 του π.δ 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 τθσ
κατ ταξθσ του ρκρου 2 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. οικ.
032/ 66/Φ.Γ.9.6.4
(Η)/5-3-2013
(ΦΕΚ5 9/6.3.20 3/τ.Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει (*),

β) Ιςχφουςα επαγγελματική άδεια οδήγηςησ Γϋ ή C
κατηγορίασ, (Π.Δ. 51/2012, όπωσ ιςχφει),
101

ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ
γ) Πιςτοποιητικό Επαγγελματικήσ Ικανότητασ (ΠΕΙ),
ΕΡΓΟΤ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ)
δ) Απολυτήριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικήσ
εκπαίδευςησ (απολυτιριο τριταξίου υμναςίου ι ια
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 980
απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ
απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του
Ν.Δ. 580/ 970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Ερ αςτθρίων
Ειδικισ Επα ελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατ ρτιςθσ
του ρκρου του Ν. 28 7/2000 τθσ θμεδαπισ ι λλοσ
ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχη εμπειρία
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετ τθν απόκτθςθ τθσ
παραπ νω δειασ μθχανοδθ οφ-χειριςτι (*).

ΠΡΟΟΝΣΑ Γϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον η θζςη δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα
ανωτζρω προςόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγοφ – χειριςτή μηχανημάτων
εκτζλεςησ τεχνικϊν ζργων ομάδασ Γϋ τάξησ Γϋ ή άδεια
χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ Α
ειδικότητασ 2 του π.δ 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 τθσ
κατ ταξθσ του ρκρου 2 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. οικ.
032/ 66/Φ.Γ.9.6.4
(Η)/5-3-2013
(ΦΕΚ5 9/6.3.20 3/τ.Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει (*),
ή
Άδεια μηχανοδηγοφ – χειριςτή μηχανημάτων
εκτζλεςησ τεχνικϊν ζργων ομάδασ Γϋ τάξησ Δϋ ή άδεια
χειριςτή μηχανημάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ B
5

Κωδικόσ
θζςησ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ)

Ειδικότητα

Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά &
τυχόν πρόςθετα) προςόντα
ειδικότητασ 2 του π.δ 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 τθσ
κατ ταξθσ του ρκρου 2 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. οικ.
032/ 66/Φ.Γ.9.6.4
(Η)/5-3-2013
(ΦΕΚ5 9/6.3.20 3/τ.Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει (*),
β) Ιςχφουςα επαγγελματική άδεια οδήγηςησ Γϋ ή C
κατηγορίασ, (Π.Δ. 51/2012, όπωσ ιςχφει),
γ) Πιςτοποιητικό Επαγγελματικήσ Ικανότητασ (ΠΕΙ),
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δ) Απολυτήριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικήσ
εκπαίδευςησ (απολυτιριο τριταξίου υμναςίου ι ια
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 980
απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ
ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του
Ν.Δ. 580/ 970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Ερ αςτθρίων
ΕΡΓΟΤ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ)
Ειδικισ Επα ελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατ ρτιςθσ
του ρκρου του Ν. 28 7/2000 τθσ θμεδαπισ ι λλοσ
ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχη εμπειρία
τουλάχιςτον ζξι (6) μηνϊν, μετ τθν απόκτθςθ τθσ
παραπ νω δειασ μθχανοδθ οφ-χειριςτι (*).
(*)ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Τποψήφιοι που κατείχαν άδεια την
οποία αντικατζςτηςαν βάςει του Π.Δ. 113/2012,
εφόςον ςτθ νζα αυτι δεια δεν αναγράφεται η αρχική
άδεια και η ημεροχρονολογία κτήςησ αυτήσ, οφείλουν
να προςκομίςουν ςχετικι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ από τθν οποία να προκφπτουν τα ανωτζρω
ςτοιχεία.
ΠΡΟΟΧΗ: Οι ανωτζρω άδειεσ πρζπει να είναι ςε
ιςχφ, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ.

ΕΙΔΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:
Για τα θερμικά μηχανήματα ίνονται δεκτζσ και οι
δειεσ
μθχανοδθ ϊν
χειριςτϊν
μθχανθμ των
εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζρ ων που χορθ ικθκαν β ςει του
π.δ. 22/ 976 (ΦΕΚ 6/ 2.0 . 976/τ.Αϋ).
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (ςφμφωνα με την
απαιτοφμενη κατά τα ανωτζρω άδεια οδήγηςησ
αυτοκινήτου)
Προκειμζνου
ια τθν απόδειξθ κατοχισ του
Πιςτοποιθτικοφ Επα ελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ)
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Κωδικόσ
θζςησ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ)

Ειδικότητα

Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά &
τυχόν πρόςθετα) προςόντα
απαιτείται: είτε θ κατοχι Δελτίου Επιμόρφωςησ
Οδηγοφ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ και το οποίο
εκδίδεται από τθν Τπθρεςία Μεταφορϊν και
Επικοινωνιϊν τθσ Περιφζρειασ ςτθν περιοχι τθσ οποίασ
βρίςκεται θ κατοικία του ενδιαφερομζνου είτε θ
καταχϊρθςθ επί του εντφπου τθσ δειασ οδι θςθσ του
κοινοτικοφ αριθμοφ «95» δίπλα ςε μία ι περιςςότερεσ
εκ των κατθ οριϊν ι υποκατθ οριϊν που κατζχει ο
υποψιφιοσ και απαιτοφνται από τθν ανακοίνωςθ.
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ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΧΗ: ε περίπτωςθ αντικατ ςταςθσ δειασ, ια
ΕΡΓΟΤ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ)
τθν ενςωμ τωςθ μίασ ι περιςςοτζρων κατθ οριϊν ι
υποκατθ οριϊν κατοχισ του ηθτοφμενου από τθν
ανακοίνωςθ
Πιςτοποιθτικοφ
Επα ελματικισ
Ικανότθτασ (ΠΕΙ) και εφόςον προκφπτουν λό οι
κακυςτζρθςθσ τθσ διαδικαςίασ επανζκδοςισ τθσ,
ίνεται δεκτι και θ ΒΕΒΑΙΩΗ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ
τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ςτθν
οποία να αναφζρονται:
 Σο ονοματεπϊνυμο και το όνομα πατρόσ του
αιτοφντοσ τθ βεβαίωςθ
 Ο αρικμόσ τθσ δειασ οδι θςθσ τθν οποία κατζχει
κακϊσ και θ νζα ιςχφσ τθσ (ζναρξθ, λιξθ)
 Η κατθ ορία ι υποκατθ ορία ΠΕΙ που του ζχει
χορθ θκεί και απαιτείται από τθν ανακοίνωςθ, κακϊσ
και θ ιςχφσ του (ζναρξθ - λιξθ) και να επιβεβαιϊνεται
ότι θ δεια βρίςκεται ςε διαδικαςία επανζκδοςισ τθσ,
λό ω ενςωμ τωςθσ κατθ ορίασ ι υποκατθ ορίασ ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρζπει να
προςκομίςουν οπωςδήποτε την απαιτοφμενη από την
ανακοίνωςη άδεια οδήγηςησ.
Για τισ άδειεσ οδήγηςησ αυτοκινήτων, όταν δεν
προκφπτει θ θμερομθνία τθσ αρχικισ κτιςθσ, τθσ κατ
τθν ανακοίνωςθ απαιτοφμενθσ δειασ, αλλ μόνο θ
θμερομθνία λιξθσ τθσ δειασ ι τυχόν πρόςφατθσ
κεϊρθςθσ, πρζπει οι υποψιφιοι να ςυνυποβ λουν και
ςχετικι βεβαίωςθ τθσ οικείασ υπθρεςίασ Μεταφορϊν
και Επικοινωνιϊν.
ε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ να
χορθ ιςει τθ βεβαίωςθ αυτι, λό ω καταςτροφισ ι
φκορ σ των αρχείων τθσ, αρκεί :
 θ προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ
ςτθν οποία να αναφζρεται ο λό οσ αδυναμίασ
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Κωδικόσ
θζςησ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ)

Ειδικότητα

Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά &
τυχόν πρόςθετα) προςόντα
κακϊσ και
 θ προςκόμιςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ κατ το ρκρο
8 του ν. 599/ 986 του υποψθφίου ςτθν οποία να
δθλϊνει τθν ακριβι θμερομθνία αρχικισ κτιςθσ
τθσ κατθ ορίασ επα ελματικισ δειασ οδι θςθσ
που ηθτείται από τθν ανακοίνωςθ.
Ιςχφουςα δεια οδι θςθσ που ζχει εκδοκεί από
κρ τοσ − μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι από τθ
Νορβθ ία, ι από τθν Ιςλανδία ι από το Λιχτενςτ ιν,
εξακολουκεί να ιςχφει ςτο ελλθνικό ζδαφοσ, ωσ ζχει,
εφόςον τθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ
χορι θςθσ τθσ αντίςτοιχθσ κατθ ορίασ
δειασ
οδι θςθσ του π.δ. 5 /20 2, όπωσ ιςχφει (παρ. 6, ρκρο
τρίτο, Ν. 4383/20 6_ ΦΕΚ 72/20.4.20 6/τ.Αϋ). την
περίπτωςη που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι
επαγγελματικήσ άδειασ οδήγηςησ αλλοδαπήσ (εκτόσ
κρατϊν-μελϊν τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ), για να
γίνουν δεκτοί πρζπει να προςκομίςουν αντιςτοιχία
τησ
άδειασ
οδήγηςησ
αλλοδαπήσ
με
τισ
επαγγελματικζσ άδειεσ οδήγηςησ ημεδαπήσ.

102

103

ΣΕ5 ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμιματοσ Σοπο ραφίασ ι
Γεωπλθροφορικισ και Σοπο ραφίασ ι Πολιτικϊν
Μθχανικϊν Σ.Ε. και Μθχανικϊν Σοπο ραφίασ και
Γεωπλθροφορικισ Σ.Ε. - Μθχανικϊν Σοπο ραφίασ και
Γεωπλθροφορικισ Σ.Ε. ΣΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι
δίπλωμα Προ ραμμ των πουδϊν Επιλο ισ (Π..Ε.) ΣΕΙ
ι αντίςτοιχο κατ ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι
Προ ραμμ των πουδϊν Επιλο ισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι
αντίςτοιχο κατ ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ
τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ.
β) Γνϊςη Χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: (i)
επεξερ αςίασ κειμζνων, (ii) υπολο ιςτικϊν φφλλων και
(iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου

ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλο ίασ ι Γεωλο ίασ και
Γεωπεριβ λλοντοσ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα
Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι
Προ ραμμ των πουδϊν Επιλο ισ (Π..Ε) ΑΕΙ ι
ταυτόςθμο κατ περιεχόμενο ειδικότθτασ πτυχίο ι
δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προ ραμμ των πουδϊν Επιλο ισ (Π..Ε)
ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ
8

Κωδικόσ
θζςησ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ)

Ειδικότητα

Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά &
τυχόν πρόςθετα) προςόντα
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ,
β) Βεβαίωςη υνδρομήσ Νόμιμων Προχποκζςεων
ζναρξθσ ςκθςθσ του Γεωτεχνικοφ επα ζλματοσ
ειδικότθτασ Γεωλό ου ή Βεβαίωςη άςκηςησ
Γεωτεχνικοφ επα ζλματοσ ειδικότθτασ Γεωλό ου,
γ) Γνϊςη Χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: (i)
επεξερ αςίασ κειμζνων, (ii) υπολο ιςτικϊν φφλλων και
(iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Σοπογράφου
Μηχανικοφ ή Σοπογράφου Μηχανικοφ Α.Ε.Ι. ι το
ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ι Π..Ε.
(Α.Ε.Ι.) ι το ταυτόςθμο κατ περιεχόμενο ειδικότθτασ
πτυχίο ι δίπλωμα Α.Ε.Ι. ι Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ι Π..Ε. (Α.Ε.Ι.)
τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ
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ΠΕ6 ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
β) Άδεια άςκηςησ επαγγζλματοσ Μηχανικοφ
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ του τίτλου ςπουδϊν.
γ) Γνϊςη Χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: (i)
επεξερ αςίασ κειμζνων, (ii) υπολο ιςτικϊν φφλλων και
(iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου

ΟΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ πρζπει:
Α. Να είναι θλικίασ από 8 ζωσ 65 ετϊν.
Β. Να ζχουν τθν υ εία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που απαιτείται ια τθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων τθσ κζςθσ που επιλζ ουν.
Γ. Να μθν ζχουν κϊλυμα διοριςμοφ κατ το ρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι υποψιφιοι ια τθν απόδειξθ των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπϊν
ιδιοτιτων τουσ και τθσ εμπειρίασ τουσ οφείλουν να προςκομίςουν , τα κατωτζρω δικαιολο θτικ :

1. Αίτθςθ (επιςυν πτεται)
1. Ευκρινζσ αντί ραφο των δφο όψεων του δελτίου ταυτότθτασ
2. Αντί ραφο των πτυχίων/τίτλων, αδείασ ςκθςθσ επα ζλματοσ& λοιπϊν αδειϊν που
απαιτεί κ κε ειδικότθτα, όπωσ αναφαίνονται ςτον πίνακα.
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3. Πιςτοποιθτικό Οικο ενειακισ Κατ ςταςθσ, μπορεί να αντλθκεί από τθν ψθφιακι
πλατφόρμα:
https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietikooikogeneiakes-katastases
4. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 599/ 986 ότι πλθροφν τα ενικ προςόντα διοριςμοφ που
προβλζπονται ςτο πρϊτο μζροσ του Ν.3584/2007.
5. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 599/ 986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ κα δθλϊνει αν τουσ
τελευταίουσ 2 μινεσ από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ του ζχει απαςχολθκεί ςε δθμόςια
υπθρεςία ι νομικό πρόςωπο με τθν ιδιότθτα του εποχιακοφ ερ αηομζνου, ι ια τθν
κ λυψθ περιοδικϊν, ι πρόςκαιρων ανα κϊν και ςε καταφατικι περίπτωςθ να δθλϊνει
τθν υπθρεςία που ζχει απαςχολθκεί και το ακριβζσ χρονικό δι ςτθμα απαςχόλθςισ
του.
6. Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ, βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν
οποία να προκφπτει θ δι ρκεια τθσ αςφ λιςθσ και υπεφκυνθ διλωςθ του ρκρου 8
του Ν. 599/86 ςτθν οποία να δθλϊνεται ο χρόνοσ και θ ειδικότθτα απαςχόλθςθσ.
Οι μιςκωτοί του Δθμόςιου τομζα μποροφν εναλλακτικ αντί τθσ βεβαίωςθσ του
αςφαλιςτικοφ φορζα να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμόςιου
τομζα από τθν οποία να προκφπτει θ δι ρκεια τθσ αςφ λιςθσ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτηςη μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και
ςυγκεκριμζνα ςτο e-mail: dimos@hersonisos.gr.
Πληροφορίεσ δίδονται και από το γραφείο προςωπικοφ αρμόδιεσ υπάλληλοι :Καλλιρόη Σαςιοφδη
και πανάκη ϋΕλμα , κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ (τηλ.2813404614 και 2813404663).
Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηςή τουσ και τα δικαιολογητικά από 24.12.2020 ζωσ και
29.12.2020.
Κ κε υποψιφιοσ δικαιοφται να υποβ λει μία μόνο αίτηςη και ια κζςεισ μίασ μόνο
κατηγορίασ προςωπικοφ (ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ). Η ςϊρευςθ κζςεων διαφορετικϊν κατθ οριϊν προςωπικοφ ςε
μία ι περιςςότερεσ αιτιςεισ ςυνεπ εται αυτοδικαίωσ ςε κ κε περίπτωςθ ακφρωςη όλων των
αιτιςεων και αποκλειςμό του/τθσ υποψθφίου από τθν περαιτζρω διαδικαςία.
ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Αν ρτθςθ ολόκλθρθσ τθσ Ανακοίνωςθσ να ίνει ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ
ςτθν ζδρα του Διμου ςτισ Γοφρνεσ, ςυνταςςομζνου κατ το ρκρο 2 παρ. 9 του Ν. 2 90/ 994 (όπωσ
ιςχφει).
Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν τθν ανακοίνωςθ και το ςχετικό ζντυπο τθσ αίτθςθσ ςτο
ραφείο προςωπικοφ του Διμου Χερςονιςου ι ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου ςτθ διεφκυνςθ
www.hersonisos.gr
ΠΡΟΛΗΨΗ
Η υπθρεςία μετ από Απόφαςθ Δθμ ρχου προςλαμβ νει το προςωπικό με ςφμβαςθ Ιδιωτικοφ
Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου δι ρκειασ ζωσ 8 μινεσ, ιτοι από τθν θμερομθνία ςφναψθσ των
ςυμβ ςεων ζωσ και 9.06.2021, από τουσ υποψθφίουσ που ζχουν υποβ λλει αίτθςθ μζςα ςτο χρονικό
όριο που ορίηει θ παροφςα Ανακοίνωςθ.
Προςλθφκζντεσ που αποχωροφν πριν από τθν λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ αντικακίςτανται με λλουσ
υποψιφιουσ.
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ε κ κε περίπτωςθ οι υποψιφιοι που προςλαμβ νονται λό ω αντικατ ςταςθσ αποχωροφντων
υποψθφίων, απαςχολοφνται ια το υπολειπόμενο, κατ περίπτωςθ χρονικό δι ςτθμα και μζχρι
ςυμπλθρϊςεωσ τθσ ε κεκριμζνθσ δι ρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ερ αςίασ οριςμζνου χρόνου.
Η παροφςα κα αναρτθκεί ςτο πρό ραμμα Διαφ εια, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και ςτον πίνακα
ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ καταςτιματοσ ςτθν ζδρα του Διμου.
O ΔΗΜΑΡΧΟ
ΙΩΑΝΝΗ ΕΓΚΟ
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