
                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Σπερχειάδα  13/05/2020 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 5686/4011 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας  

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερες (4) μήνες 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει  

3. Tην αριθ. 94/2020 (AΔΑ: 6ΒΓ5ΩΛ2-ΜΟ9)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης περί 

πρόσληψης δύο (2) ατόμων για την υπηρεσία εργατών καθαριότητας, κατηγορίας ΥΕ,  ένα (1) άτομο χειριστών 

μηχανημάτων έργων (JCB) (για την υπηρεσία καθαριότητας) κατηγορίας Δ.Ε., δύο (2) άτομα χειριστών 

μηχανημάτων έργων (Γκρέιτερ) (για την υπηρεσία καθαριότητας) κατηγορίας ΔΕ, ένα (1) άτομο κατηγορίας ΔΕ, 

ως οδηγός για την υπηρεσία καθαριότητας και ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, για την 

υπηρεσία του τμήματος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερες (4) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών 

5. Την αρ. πρωτ.5392/8-5-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας σχετικά με την ύπαρξη 

των απαιτούμενων πιστώσεων για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι   

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 

τέσσερες (4) μήνες ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’  ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 Δύο (2) ΥΕ εργατών καθαριότητας   Τέσσερες(4) μήνες 

2 Ένα (1) ΔΕ  χειριστών μηχανημάτων έργων (JCB) για την υπηρεσία 

καθαριότητας 

  Τέσσερες (4) μήνες 

3 Δύο (2) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (Γκρέιτερ) για την 

υπηρεσία καθαριότητας. 

  Τέσσερες (4) μήνες 

4 Ένα (1) ΔΕ οδηγών για την υπηρεσία καθαριότητας   Τέσσερες (4) μήνες 

5 Ένα (1) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για το τμήμα Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής. 

  Τέσσερες (4) μήνες 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1.ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΔΑ: 6ΜΙΗΩΛ2-7ΞΤ



Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).Να πληρούν τα γενικά 

προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του 

Ν.3584/2007. 

                        2. ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

                 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB                     

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ JCB 

A) άδεια μηχανοδηγού -χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
έργων ομάδας Β’ τάξη Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων 
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για 
τα Μ.Ε. 1.3. της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με 
αριθ. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4. (Η)/5.3.2013 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και β) άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική και, γ) 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως 
ειδικότητας. 

 

                                                     3 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΙΤΕΡ) 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 

Έργου (διαμορφωτές γαιών 

και διάνοιξης χανδάκων και 

ορυγμάτων παντός τύπου 

γρέϊτερ» 

Ομάδας Α’, Ειδικότητας 3ης, 3.5 Διαμορφωτές γαιών 

οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός 

τύπου  ΓΚΡΕΪΤΕΡ  (ΠΔ 113/2012 

Ομάδας Ζ’, περ. 1, τάξης, Γ ή Β’ ή Α’  

(Π.Δ. 31/1990) 

Ομάδας Β’, τάξης Β’ ή Α’  

                  (ΠΔ 22/1976) 

 

4. ΠΙΝΑΚΑΣ Δ’ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

ΟΔΗΓΟΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΔΕ 

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ  Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 
ΤΕΣΣΕΡΕΣ (4) ΜΗΝΕΣ 

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή Δ  κατηγορίας  
(π.δ. 51/2012)  και  
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής 
μονάδας Δευτεροβάθμιας ή  μεταδευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή 
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.Δ. 
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 οδήγησης 
αυτοκινήτου και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ). ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή Δ  κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η 

ΑΔΑ: 6ΜΙΗΩΛ2-7ΞΤ



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. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση 
αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή 
περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής 
του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης 
της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης 

Μεταφορών και Επικοινωνιών  στην οποία, πρέπει να 
αναφέρονται: 
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του 
αιτούντος τη βεβαίωση 
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, 
καθώς και η ισχύς της (έναρξη, λήξη) 
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει 
χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς 
και η ισχύς του (έναρξη –λήξη) και να επιβεβαιώνεται 
ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, 
λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας 
ΠΕΙ. 
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να 
προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από 
την Πρόσκληση άδεια οδήγησης. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν 
προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της 

κατά την Πρόσκληση απαιτούμενης άδειας, αλλά 
μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν 
πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας 
υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας 
υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω 
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί: α) η 
προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής 
στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς 
και β) η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το 
άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία 
να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης 
της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που 
ζητείται από την πρόσκληση. 

 

4 ΠΙΝΑΚΑΣ Ε’ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ α)Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής  (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 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 και β) άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

ΑΔΑ: 6ΜΙΗΩΛ2-7ΞΤ



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

❖ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία μας, πρέπει να υποβάλλουν 
απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού 

που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 169 του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την Υπηρεσία μας) 

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
4. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ 
5. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 
6. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου - ΑΦΜ 
7. Αντίγραφο αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, όπου ο ενδιαφερόμενος να εμφανίζεται ως πρώτος 

δικαιούχος 
 
Όσοι υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων JCB θα υποβάλλουν 
επιπλέον: 

άδεια μηχανοδηγού -χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων ομάδας Β’ τάξη Δ΄ ή άδεια χειριστή 

μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ 

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων Γκρέιτερ θα υποβάλλουν 
επιπλέον: 
 
Φωτοαντίγραφο άδεια μηχανοδηγού -χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων ομάδας Ζ’ τάξη Γ΄ ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 3  διπλώματοισχύουσας 
επαγγελματικής άδειας  
 

❖ Όσοι υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις ΔΕ Οδηγών θα υποβάλλουν επιπλέον: 
 

1. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ τουλάχιστον κατηγορίας 
2. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) στην περίπτωση που δεν 

αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός στην άδεια οδήγησης. 
 
Όσοι υποβάλλουν αίτηση για την θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών θα υποβάλλουν επιπλέον: 

 

Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού  

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 

14/05/2020 έως και 18/05/2020 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου - Γραφείο Πρωτοκόλλου κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ.: 35003 Σπερχειάδα, τηλ: 2236350215). 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος της έδρας του Δήμου (Δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα) και με ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Πληροφορίες παρέχονται από το Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

(Δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα, τηλέφωνο: 2236350214).  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

ΧΑΝΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΜΙΗΩΛ2-7ΞΤ
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