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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου
Ο ∆ήµος Κισσάµου ύστερα από την υπ’ αριθ. 58/2019 απόφαση του ∆.Σ,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων, βάσει του άρ. 212 του
ν.3584/2007, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που
προήλθαν από θεοµηνίες, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ ή ΤΕ
Πολιτικών
Μηχανικών

1

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή
το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά
περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
Έξι (6) Μήνες
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
ή
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πολιτικών Έργων
Υποδοµής ή
Πολιτικών ∆οµικών Έργων ή
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών
Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε. ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
ή

ΠΕ ή ΤΕ
ΓεωλόγωνΓεωτεχνικών

1

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Γεωτεχνολογίας και
Περιβάλλοντος (πρώην Ορυχείων) ή Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος ή Οικολογίας και
Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και
Οικολογίας ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ή
Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ή
Μηχανικών Περιβάλλοντος
και Μηχανικών Έξι (6) Μήνες
Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - Μηχανικοί Γεωτεχνολογίας
και Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Μηχανικών Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Τεχνολόγων
Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών Φυσικού
Περιβάλλοντος Τ.Ε. ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης Γεωτεχνικού επαγγέλµατος
ειδικότητας Γεωλόγου ή Βεβαίωση άσκησης
Γεωτεχνικού επαγγέλµατος ειδικότητας Γεωλόγου.

∆Ε Χειριστών
Μηχανηµάτων
Έργου

1
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Έξι (6) Μήνες
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ τάξης ∆΄ ή

Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας
Β΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε.
1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του
αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) 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 Σχολής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής
Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας
του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 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 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 ∆΄ ή
Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας
Β΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε.
1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του
αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (*),
β)
Ισχύουσα 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 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.

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 ∆΄ ή
Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας
Β΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε.
1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του
αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (*),
β)
Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και
το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
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 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 ∆΄ ή
Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας
Β΄ ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε.
1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του
αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και
το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων
Ειδικής
Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο 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
στη 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 κριτήριο της εµπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
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’).
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.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει είναι Έλληνες πολίτες βάσει του άρ.12 του ν.3584/2007 και να
έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (παρ.6 άρ.21 του ν.2190/1994 και παρ.5 άρ.9
ν.3174/2003).
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν.
Να µην έχουν κωλύµατα του άρ.16 του ν.3584/2007.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουµε ενδεικτικά:
1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού
που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν.
3584/07 , άρ.11 έως 17 και ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο (12µηνο)
από την τελευταία ηµέρα της νέας σύµβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια
υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 µε την ιδιότητα του
εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε
περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν την υπηρεσία που
απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και
λήξη).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου
Κισσάµου (∆/νση: Πολεµιστών 1941, τηλ: 2822340210) από την Παρασκευή 22
Μαρτίου 2019 έως την ∆ευτέρα 1 Απριλίου 2019. Αρµόδια για την παραλαβή είναι η
υπάλληλος του Γραφείου Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, Γαµπά
Μαγδαληνή, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

