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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
Ο Δήμος Οιχαλίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 61/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Οιχαλίας, που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 89806/15-6-2020 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα
προσλάβει εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας δύο (02) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι έξι (26) ατόμων , προς κάλυψη αναγκών
πυροπροστασίας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά
προσόντα :
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.
2.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Δ.Ε Χειριστές
μηχανημάτων
έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
Ένας (1)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ισχύουσα
επαγγελματική άδεια
οδήγησης
χειριστή
ΟΜΑΔΑ
Β΄
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,3
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1:
εργασίες
εκσκαφής
και
εν
γένει
χωματουργικές

Άδεια
οδήγησης
αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική
 Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος
Ι.Ε.Κ. 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
Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής
ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης
ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην
απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δύο (02)
μήνες
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βεβαίωση αναγγελίας
ή
Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας
(Ι.Ε.Κ.) 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 απαιτούμενη άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση
αναγγελίας
χορηγήθηκε
βάσει
του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά
περίπτωση, τίτλους σπουδών θα καλυφθούν
από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους
κατωτέρω τίτλους:

Ισχύουσα
επαγγελματική άδεια
οδήγησης
χειριστή
ΟΜΑΔΑ
Β΄
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,3
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1:
εργασίες
εκσκαφής
και
εν
γένει
χωματουργικές

Άδεια
οδήγησης
αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική
 * ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο
σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην
απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή
βεβαίωση αναγγελίας.
ή
Οποιοδήποτε
τίτλο
αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής,
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
απαιτούμενη, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση
αναγγελίας
χορηγήθηκε
βάσει
του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ
Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά
περίπτωση, τίτλους σπουδών θα καλυφθούν
από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους
κατωτέρω τίτλους:

Ισχύουσα
επαγγελματική άδεια
οδήγησης
χειριστή
ΟΜΑΔΑ
Β΄
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,3
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1:
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εργασίες
εκσκαφής
και
εν
γένει
χωματουργικές

Άδεια
οδήγησης
αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική

Έγγραφα
που
αποδεικνύουν
τουλάχιστον
τριετή
εμπειρία
στην
αντίστοιχη, κατά περίπτωση, ειδικότητα,
μετά την απαιτούμενη, ανά ειδικότητα, άδεια
άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή
βεβαίωση
αναγγελίας
και
διαθέτουν
απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου
Γυμνασίου
ή απολυτήριο δημοτικού
σχολείου (για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής
σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
εργαστηρίων
ειδικής
επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1
του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της
αλλοδαπής

Ένας (1)
Δ.Ε Χειριστές
μηχανημάτων
έργου

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ισχύουσα
επαγγελματική άδεια
οδήγησης
χειριστή
ΟΜΑΔΑ
Β΄
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,4
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1:
εργασίες
εκσκαφής
και
εν
γένει
χωματουργικές

Άδεια
οδήγησης
αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική
 Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος
Ι.Ε.Κ. 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
Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής
ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης
ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην
απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή
βεβαίωση αναγγελίας
ή
Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας
(Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
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υποψήφιος υποβάλλει
βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση
αναγγελίας
χορηγήθηκε
βάσει
του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά
περίπτωση, τίτλους σπουδών θα καλυφθούν
από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους
κατωτέρω τίτλους:

Ισχύουσα
επαγγελματική άδεια
οδήγησης
χειριστή
ΟΜΑΔΑ
Β΄
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,4
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1:
εργασίες
εκσκαφής
και
εν
γένει
χωματουργικές

Άδεια
οδήγησης
αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική
 * ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο
σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην
απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή
βεβαίωση αναγγελίας.
ή
Οποιοδήποτε
τίτλο
αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής,
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
απαιτούμενη, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση
αναγγελίας
χορηγήθηκε
βάσει
του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ
Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά
περίπτωση, τίτλους σπουδών θα καλυφθούν
από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους
κατωτέρω τίτλους:

Ισχύουσα
επαγγελματική άδεια
οδήγησης
χειριστή
ΟΜΑΔΑ
Β΄
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,4
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1:
εργασίες
εκσκαφής
και
εν
γένει
χωματουργικές

Άδεια
οδήγησης
αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική

Έγγραφα
που
αποδεικνύουν
τουλάχιστον
τριετή
εμπειρία
στην
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αντίστοιχη, κατά περίπτωση, ειδικότητα,
μετά την απαιτούμενη, ανά ειδικότητα, άδεια
άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή
βεβαίωση
αναγγελίας
και
διαθέτουν
απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου
Γυμνασίου
ή απολυτήριο δημοτικού
σχολείου (για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής
σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
εργαστηρίων
ειδικής
επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1
του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της
αλλοδαπής

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
(αποψίλωση –
καθαρισμό χόρτων)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
(πυροφύλακες)

Οκτώ (8)

Δεκαέξι
(16)

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγ. 2 του
άρθρου 5 του ν. 2527/1997

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγ. 2 του
άρθρου 5 του ν. 2527/1997

Δύο (02)
μήνες

Δύο (02)
μήνες

Όλοι οι ανωτέρω πέρα των λοιπών τυπικών προσόντων που προβλέπονται για κάθε ειδικότητα, θα
πρέπει να κατέχουν και ερασιτεχνική άδεια οδήγησης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν:
Α) ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
Β) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους
του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.
Γ) αν τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης τους, έχουν απασχοληθεί σε
δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου, ή για την
κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων, ή κατεπειγουσών αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να
δηλώνουν την υπηρεσία που έχουν απασχοληθεί, την ειδικότητα και το ακριβές χρονικό διάστημα
απασχόλησής τους (έναρξη και λήξη).
4. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. & Εκκαθαριστικό
5. Βεβαίωση ΙΚΑ παλιός/νέος ασφαλισμένος
6. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ
7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας δημοσίου ( αν υπάρχουν)
8. Βεβαίωση σπουδών (αν σπουδάζει τέκνο)
9. Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και
Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Οιχαλίας (Δ/νση: Πλ. Αγ. Ιωάννη, Μελιγαλάς,
τηλ.: 2724360352- 324) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι
υπάλληλοι Μπίρταχα Άννα και Δέδε Μαρία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την Τετάρτη
24/06/2020 έως και την Τρίτη 30/06/2020.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος του Δήμου Οιχαλίας, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, στα ΚΕΠ του Δήμου,
στην ιστοσελίδα του Δήμου Οιχαλίας και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

