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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Πεζά,      16 - 06 - 2022           
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                            Αριθ. Πρωτ.:    8256 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    

άμεσης πρόσληψης είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.  πλήρους απασχόλησης, για 
την κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από τον ισχυρό σεισμό της 27/09/2021  

 
Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την παράγραφο 1 περίπτωση δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ6Α/2021) όπως τροποποιήθηκε με το αρ.51 Ν. 

4940/2022 (ΦΕΚ 112/Α) και ισχύει 
4. Την με αριθμ. πρωτ. 8752/30-09-2021 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Α.Δ.Α.: 

9Ω6Ρ46ΝΠΙΘ-1ΥΘ) με την οποία ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας συνέπεια του ισχυρού σεισμού της 27/09/2021. 

5. Την με αριθμ. Πρωτ2183/28-3-2022 (Ω33146ΝΠΙΘ-7ΤΨ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με 
την οποία παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρχανών 
Αστερουσίων καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο διαχείρισης των συνεπειών που 
προέκυψαν από τον ισχυρό σεισμό της 27/09/2021.  

6. Την υπ’ αριθμ. 133/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διαπιστώνεται η συνέχιση των 
αναγκών των περ. α, β και γ του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 συνέπεια του ισχυρού σεισμού της 27/09/2021  
και εγκρίνεται η πρόσληψη (24) είκοσι τεσσάρων ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης για την αντιμετώπιση εν λόγω των εκτάκτων αναγκών. 

7. Την με αριθμό 7023/27-05-2022 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών που βεβαιώνει ότι στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων οικονομικού έτους 2022 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για  
την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των υπό πρόσληψη υπαλλήλων. 

 
Ανακοινώνει 

την άμεση πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου πλήρους απασχόλησης, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που 

συνεχίζουν να υφίστανται, συνέπεια του ισχυρού σεισμού της 27/09/2021 στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων,  
και συγκεκριμένα τους εξής ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και 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 

Ειδικότητα  Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 ΠΕ Διοικητικού 3 Μήνες 4 
102 ΠΕ Διοικητικού 7 Μήνες 1 
103 ΔΕ Υδραυλικών 3 Μήνες 1 
104 ΔΕ Οδηγός Φορτ. Αυτοκινήτου 3 Μήνες 2 
105 ΔΕ Χειριστών Μηχ. Έργου 3 Μήνες 1 
106 ΔΕ Χειριστών Μηχ. Έργου 2 Μήνες 1 
107 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 5 Μήνες 1 
108 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 4 Μήνες 1 
109 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 3 Μήνες 9 
110 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 2 Μήνες 2 
111 ΠΕ Αρχαιολόγων  5 Μήνες 1 

 
 

ΑΔΑ: 6ΚΘΛΩΨΜ-ΩΒΛ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

 
Κωδ
ικός 
θέση

ς 

Ειδι
κότ
ητα 

Τίτλος σπουδών και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, και  
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου 
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α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, και  
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου 
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α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης και ειδικότητας 1ης ή άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού (π.δ. 112/2012) 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 
ή  
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου 
Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 
1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας. 
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α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C  (π.δ. 51/2012) κατηγορίας, 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, 
γ) και 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. 
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. 

ΑΔΑ: 6ΚΘΛΩΨΜ-ΩΒΛ



Σ ε λ ί δ α  3 | 6 

105 

Δ
Ε 

   
 Χ

ΕΙ
ΡΙ

ΣΤ
Ω

Ν
  Μ

Η
Χ 

 Έ
ΡΓ

Ο
Υ 

 [G
RA

D
ER

 ή
 Ε

ΚΣ
ΚΑ

Φ
ΕΑ

 ή
 Φ

Ο
ΡΤ

Ω
ΤΗ

 ή
  Τ

ΣΑ
Π

Α
 ή

 Τ
ΣΑ

Π
Α

ΚΙ
] 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ’ τάξης Γ’ ή ομάδας B΄ τάξης Γ΄ ή 
ομάδας B΄ τάξης Δ΄,  ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε)  ομάδας Α΄ ειδικότητας 3ης ή 1ης   ή ομάδας Β’ ειδικότητας 
1ης   του Π.Δ. 113/2012 για τα  Μ.Ε.  3.5 ή 1.3 ή 1.4  ή 1.5  ή 1.6  ή 1.7   όπως περιγράφονται στο άρθρο 2  της Κ.Υ.Α.  
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.  519/6.3.2013/τ.Β΄) 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 Επαγγελματικής Σχολής ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος 
οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια  μηχανοδηγού-χειριστή. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 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 Ζ’ τάξης Γ’ ή ομάδας B΄ τάξης Γ΄ ή 
ομάδας B΄ τάξης Δ΄,  ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε)  ομάδας Α΄ ειδικότητας 3ης ή 1ης   ή ομάδας Β’ ειδικότητας 
1ης   του Π.Δ. 113/2012 για τα  Μ.Ε.  3.5 ή 1.3 ή 1.4  ή 1.5  ή 1.6  ή 1.7   όπως περιγράφονται στο άρθρο 2  της Κ.Υ.Α.  
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.  519/6.3.2013/τ.Β΄) 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, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή. 
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 Ζ’ τάξης Γ’ ή ομάδας B΄ τάξης Γ΄ ή 
ομάδας B΄ τάξης Δ΄,  ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε)  ομάδας Α΄ ειδικότητας 3ης ή 1ης   ή ομάδας Β’ ειδικότητας 
1ης   του Π.Δ. 113/2012 για τα  Μ.Ε.  3.5 ή 1.3 ή 1.4  ή 1.5  ή 1.6  ή 1.7   όπως περιγράφονται στο άρθρο 2  της Κ.Υ.Α.  
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.  519/6.3.2013/τ.Β΄) 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 απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου 
Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 
1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 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 Ζ’ τάξης Γ’ ή ομάδας B΄ τάξης Γ΄ ή 
ομάδας B΄ τάξης Δ΄,  ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε)  ομάδας Α΄ ειδικότητας 3ης ή 1ης   ή ομάδας Β’ ειδικότητας 
1ης   του Π.Δ. 113/2012 για τα  Μ.Ε.  3.5 ή 1.3 ή 1.4  ή 1.5  ή 1.6  ή 1.7   όπως περιγράφονται στο άρθρο 2  της Κ.Υ.Α.  
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.  519/6.3.2013/τ.Β΄) 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 απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου 
Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 
1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
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 βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 
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. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ’ τάξης Γ’ , ή ομάδας B΄ τάξης Γ΄ ,  ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας 3 ή 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 ή 1.3 της 
κατάταξης του άρθρου 2  της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής 
απόφασης, 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 Επαγγελματικής Σχολής ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος 
οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια  μηχανοδηγού-χειριστή. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 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 Ζ’ τάξης Γ’ , ή ομάδας B΄ τάξης Γ΄ ,  ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας 3 ή 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 ή 1.3 της 
κατάταξης του άρθρου 2  της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ. Β΄) υπουργικής 
απόφασης, 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, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή. 
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 Ζ’ τάξης Γ’ , ή ομάδας B΄ τάξης Γ΄ ,  ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας 3 ή 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 ή 1.3 της 
κατάταξης του άρθρου 2  της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής 
απόφασης, 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 απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου 
Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 
1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 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 Ζ’ τάξης Γ’ , ή ομάδας B΄ τάξης Γ΄ ,  ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας 3 ή 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 ή 1.3 της 
κατάταξης του άρθρου 2  της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής 
απόφασης, 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 απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου 
Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 
1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
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 βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 
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. 
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 Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας  με ειδίκευση ή κατεύθυνση στην Αρχαιολογία ή Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης  ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας- Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών  με 
κατεύθυνση  Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας με κατεύθυνση  
Αρχαιολογίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας - Αρχαιομετρίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ: 
1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή Πολίτης χώρας κράτους μέλους-μέλους της Ε.Ε. 
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Για όλους τους υποψηφίους) 
1. Αίτηση (επισυνάπτεται) 
2. Ευκρινές αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας. 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.  
4. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) στην οποία δηλώνετε ότι  πληρούνται  τα γενικά 

προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  
5. Έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα κατατίθεται η μισθοδοσία . 
6. Αντίγραφο λοιπών κατά περίπτωση δικαιολογητικών   [Τίτλος Σπουδών, Άδειές, Πιστοποιητικά κ.λ.π.]. 
7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας 

Γ . ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί,  στο πρόγραμμα Διαύγεια και στους Πίνακες Ανακοινώσεων των 
Δημοτικών Καταστημάτων. 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , είτε με 
ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimosmail@0470.syzefxis.gov.gr είτε αυτοπροσώπως είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος 
Αρχανών – Αστερουσίων,  Πεζά Ηρακλείου, Τ.Κ. 70100 Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντας την στο Γραφείο 
πρωτοκόλλου υπόψιν κας Μαγαράκη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2813401167). 

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο (2) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου μας. 
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, 
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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ΑΙΤΗΣΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
σύμφωνα με την ανακοίνωση για άμεση πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. , 

για την κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από τον ισχυρό σεισμό της 27/09/2021.  

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  1η επιλογή 2η επιλογή 3η επιλογή 4η επιλογή 5η επιλογή 

Κωδικός θέσης [αναγράψτε τον κωδικό θέσης από την ανακοίνωση]      

  

Mε την αίτησή μου υποβάλω συνημμένα τα κάτωθι 
δικαιολογητικά πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους   : 

1. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας 

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.  

3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) στην οποία 
να δηλώνω ότι  πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που 
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου 
μέρους του ν. 3584/07  

4. Έγγραφο τράπεζας στο οποίο αναφέρεται το ΙΒΑΝ τραπεζικού 
λογαριασμού στο οποίο θα κατατίθεται η μισθοδοσία μου 

5. Τίτλο Σπουδών ___________________________________________________  

6. Πιστοποιητικό γνώσης  __________________________________________ 

7. Άδεια _____________________________________________________________ 

8. Πιστοποιητικό ___________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 
 

 ( Σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε τ α ι  α π ό  τ η ν  υ π η ρ ε σ ί α )  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
ΝΑΙ ΌΧΙ 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Επώνυμο,  Όνομα, 

Υπογραφή 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ    
 

  

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
(τυπικών & ειδικών) 

   
 

  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ   
 

  

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ   
 

  

 

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα Πατρός  

Όνομα Μητρός   

Α.Δ.Τ.  

Α.Φ.Μ.  

Α.Μ.Κ.Α.  

Αριθ. Μητρ. ΙΚΑ  

Δ.Ο.Υ.  

Ημ/νια Γέννησης   

Οικογ. Κατάσταση  

Αριθμός Τέκνων  

Διεύθυνση 
κατοικίας  (οδός, 

αριθμός, ΤΚ,  

 
 
 
 

Τηλέφωνο          
(σταθερό–κινητό) 

                    

Επίπεδο Σπουδών  
(ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΙΕΚ,ΥΕ) 

 

Αντικείμενο 
Σπουδών 

 

Επιδότ. Ανεργίας 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

Προς : 
ΔΗΜΟ  ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

 

ο/η Αιτ____ 

 
 

υπογραφή 
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