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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΥΡΓΟΣ   18/7/2016  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ      
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ     ΑΡ. ΠΡΩΤ. 468Δ 
Ταχ. Δ/νση: 27131, Πύργος 
Τηλ. & Fax: 2621-3-62407 

 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. 

 
Ο Δήμαρχος ΠΥΡΓΟΥ  

έχοντας υπόψη: 
 

1. Tις διατάξεις της περιπτώσεως (κ) της παραγράφου 2 του άρθρου 14, και τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει με τις διατάξεις του 
άρθρου 20 του Ν. 2738/99. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, όπως αντικαταστάθηκε η παρ. 
1 του άρθρ. 206 με την παρ. 2 του άρθρου 41 του 4325/15, ΦΕΚ-47 Α/11-5-15, 

3. Την αριθ. 188/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου, 
4. Το υπ’ αριθμ. 90145/9340/8-7-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με το οποίο εγκρίνεται η 
πρόσληψη ενός (1) ΔΕ χειριστή Μηχανημάτων έργου διαμορφωτή (Grader) 
και  τριών (3) ατόμων ΥΕ εργατών πυρασφάλειας, 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

έως τρείς (3) μήνες, συνολικού αριθμού  τεσσάρων (4) ατόμων  προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες της πολιτικής 
προστασίας σε ενέργειες πρόληψης πυργκαγιών και λόγω διαπίστωσης έλλειψης 
προσωπικού, και συγκεκριμένα την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά 
προσόντα και την αντίστοιχη  χρονική περίοδο: 
 

 ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ  

ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ                         
(ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας Ζ’, τάξης Γ’ σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή Άδεια 
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του 
Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της 
απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, 
.β)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
(Υπουργική Απόφαση 3486/1979).  

' κύκλου  
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

1 ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ (3) 

ΤΡΕΙΣ 

ΜΗΝΕΣ  
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Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 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 τηνπροϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει 
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.  

: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με ταανωτέρω 
προσόντα)  
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας Ζ’, τάξης Γ’ σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή Άδεια 
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του 
Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της 
απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, 
β)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική 
(Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 
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 υποβάλει 
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλουείτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 
εμπειρίας.  

:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα)  
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας Ζ’, τάξης Γ’ σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή Άδεια 
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του 
Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της 
απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, 
β)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
(Υπουργική Απόφαση 3486/1979).  
γ)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή γιαυποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ημοτικού Σχολείου), ή  
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 
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 μηχανοδηγού-χειριστή.  

:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων ομάδας Ζ’, τάξης Γ’ σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή Άδεια 
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 3 του 
Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της 
απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013, 

ΑΔΑ: 7ΒΔ5Ω17-Τ7Ξ



 3

 

β)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
(Υπουργική Απόφαση 3486/1979).  
γ)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίουή γιαυποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ημοτικού Σχολείου),ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 
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 άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.  
Σημείωση : 
Για θερμικά μηχανήματα, γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών 
χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που 
χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της 
άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού 
χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, με τις 
ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990. 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 
παρ. 2 του Ν. 2527/1997.  

3 ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ (3) 

ΤΡΕΙΣ 

ΜΗΝΕΣ 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική 
καταλληλότητα που τους επιτρέπει 
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 
Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 & 
Π.Δ.180/2004 

  

 
2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1.     Αίτηση (δίδεται από την υπηρεσία).  
2. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από  

το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.  
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι 

παλαιότερης τριών μηνών).  
4. Αντίστοιχος τίτλος απολυτηρίου και αντίστοιχη άδεια 

όπως ορίζεται στην ανακοίνωση.  
5. Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τυχόν προϋπηρεσία.  
6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του 

αιτούντος. 
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει 

κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με το ∆ήμο 
μας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του 
δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την 
οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω 
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3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας 
μας ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, Τ.Κ. 27 131 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Τηλ. 26213-62407, (Αρμόδιος 
υπάλληλος: Ασημακοπούλου Ζωή), εντός  προθεσμίας έως 22/7/2016 που 
αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο 
ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και των Τοπικών Κοινοτήτων. 

                   
   

    Ο Δήμαρχος Πύργου 
       
     
     
              Γαβριήλ Λιατσής 

 

ΑΔΑ: 7ΒΔ5Ω17-Τ7Ξ


		2016-07-18T14:44:52+0300
	Athens




