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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07.
3. Την υπ΄ αριθμ. 152/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 44935+44779/25-07-2018 έγκριση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8244/24-07-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος (ΦΕΚ 1506/Β/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
(2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Χαλκηδόνος:
Α/Α

1

Ειδικότητα

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων
Έργων (φορτωτή,εκσκαφέα)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
Ο μ ά δ α ς Β΄, Ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3, 1.4, 1.5 και 1.6
της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με
αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013
(*),
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄
ή
Β΄
κύκλου
σπουδών
ή
Ενιαίου
Πολυκλαδικού
Λυκείου
ή
Τεχνικού
Επαγγελματικού
Λυκείου
ή
Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας

Αριθμός
ατόμων

Διάρκεια
σύμβασης

1

Δύο (2) μήνες
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Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν. 1346/83 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.
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική
Απόφαση 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

από

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
Ο μ ά δ α ς Β΄, Ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3, 1.4, 1.5 και 1.6
της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με
αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013
(*),
β) 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.
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική
Απόφαση 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

από

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
Ο μ ά δ α ς Β΄, Ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3, 1.4, 1.5 και 1.6
της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με
αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013
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(*),
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.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της
αλλοδαπής
και
αντίστοιχη
εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών,
μετά την
απόκτηση της παραπάνω αντίστοιχης άδειας
μηχανοδηγού-χειριστή (*).
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική
Απόφαση 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

από

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
Ο μ ά δ α ς Β΄, Ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3, 1.4, 1.5 και 1.6
της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με
αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013
(*),
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.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 έξι
(6) μηνών,μετά την
απόκτηση της παραπάνω αντίστοιχης άδειας
μηχανοδηγού-χειριστή (*).
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
επαγγελματική ή ερασιτεχνική (Υπουργική
Απόφαση 3486/1979).
(*)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
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σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω
στοιχεία.
Η
εν
λόγω
βεβαίωση
απαιτείται,
προκειμένου
να
προσμετρηθεί
το
απαιτούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές
και οι άδειες Μηχανοδηγών Χειριστών
Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών ΄Εργων
που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976
(ΦΕΚ 6/τ.Α΄/12-1-1976).
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι
κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να
προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών
«περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές
άδειες οδήγησης ημεδαπής».
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
(φορτωτή,εκσκαφέα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΕ

Χειριστής

Μηχανημάτων

Έργων

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό
τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς
πλήρωση θέσης.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα
ανακοίνωση άδειας μηχανοδηγού – χειριστή μηχανήματος έργου (Για τις άδειες που
εκδόθηκαν βάσει του Π.Δ. 113/2012 και της απόφασης με αριθμ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4.(Η)/
5.3.2013 βλ. σχετική επισήμανση στα προσόντα).
Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας, για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες
και δεδοµένου ότι δεν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία τα οποία είναι:
• Άδεια άσκησης επαγγέλµατος (δηλ. κατά τα προαναφερόµενα στον παραπάνω πίνακα :
Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ο μ ά δ α ς Β΄,
Ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3, 1.4, 1.5 και 1.6 της κατάταξης του άρθρου 2
της Απόφασης με αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 (*),
και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης.
Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της
βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται,
εκτός από τα προσωπικά στοιχεία, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΕΦΚΑ του υποψηφίου) πρέπει
να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
3. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνουν ότι: “Πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07”.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνουν ότι: “Είμαι υγιής και έχω την φυσική
καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που έχω
επιλέξει”.
5.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που να δηλώνουν ότι: “Δεν έχω απασχοληθεί στο Δήμο
Χαλκηδόνος τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες”.

6. Τίτλο σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τον πίνακα. Σε περίπτωση
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο
φορέα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα πριν την πρόσληψή του
τα παρακάτω:
1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για τον Α.Φ.Μ. ή άλλο έγγραφο βεβαίωσης του
ΑΦΜ
2. Αντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α
3. Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας για τον αριθμό μητρώου ΕΦΚΑ του δικαιούχου
4. Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας για την απόδειξη του ΙΒΑΝ, όπου να
εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση με τα δικαιολογητικά, στο Γραφείο
Προσωπικού του Δήμου Χαλκηδόνος (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 36 Κουφάλια Θεσσαλονίκης)
και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος, Σταυρούλα Δελιάκη (τηλ. 2391330152)
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 30-07-2018 έως και 03-08-2018.
.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ

