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Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Αλαθνηλώλεη  ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ, ζπλνιηθά  είθνζη ηξηώλ (23) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ 

αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Νάμνπ θαη Μηθξώλ Κπθιάδσλ , γηα ρξνληθό δηάζηεκα νθηώ (8) 

κελώλ , γηα ηελ εηδηθόηεηεο: Α) ΓΔ28 Υεηξηζηήο κεραλεκάησλ, ζέζεηο κηα (1), Β) 

ΤΔ16 Δξγάηεο απνρέηεπζεο ζέζεηο ηξεηο (3),  Γ) ΤΔ 16- Δξγάηεο θαζαξηόηεηαο 

ζέζεηο δέθα επηά (17) θαη Γ) ΤΔ16 Δξγάηεο γεληθώλ θαζεθόλησλ , ζέζεηο δύν (2) . 

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65  εηώλ θαη δελ απαηηνύληαη  

εηδηθά ηππηθά πξνζόληα ζύκθσλα κε ηελ παξ 2 ηνπ αξ 5 ηνπ Ν. 2527/97 γηα ηνπο 

εξγάηεο απνρέηεπζεο (Κσδηθόο ζέζεο 102), γηα ηνπο εξγάηεο θαζαξηόηεηαο (Κσδηθόο 

ζέζεο 103) θαη γηα ηνπο εξγάηεο γεληθώλ θαζεθόλησλ (Κσδηθόο ζέζεο 104). 

Σα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα γηα ηε ζέζε ηνπ ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Κσδηθόο 

ζέζεο 101) είλαη ηα παξαθάησ: 

Κωδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

Λνηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

α)  Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Β’ 

ηάμεο Γ’. 

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,   

γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 

Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή 

Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ρνιώλ Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 ή 

άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο 

αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ -

ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε 



Κωδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

Λνηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.   

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

 

α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Β’ 

ηάμεο Γ’ , 

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  

γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο 

ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο  ζρνιήο ηεο 

αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο 

ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο 

ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε 

αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ- ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ 

είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.   

  

ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

 

α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Β’ 

ηάμεο Γ’, 

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  

γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην 

ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 

απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ), ή  ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο  ηνπ  Ν.Γ. 580/1970  ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000  ηεο 

εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-

ρεηξηζηή. 

 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

 

α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Β’ 

ηάμεο Γ’, 

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  

γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην 

ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 

απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ),ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000  ηεο 

εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ έμη  (6) κελώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-

ρεηξηζηή. 



Κωδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

Λνηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 

  

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ  

 Γηα ηα ζεξκηθά κεραλήκαηα γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο κεραλνδεγώλ ρεηξηζηώλ 

κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ, πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ π.δ. 22/1976, 

ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ 

έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο γηα ηελ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο κεραλνδεγνύ ρεηξηζηή 

κεραλεκάησλ ηερληθώλ έξγσλ ηνπ π.δ. 22/1976, κε ηηο νκάδεο κεραλεκάησλ ηνπ π.δ. 

31/1990. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 

αιινδαπήο, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο 

ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληώλ «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο 

άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».    

  

 

 

 

 Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηηο εηδηθόηεηεο  ΤΔ16  εξγαηώλ θαζαξηόηεηαο, 

ΤΔ16 εξγαηώλ απνρέηεπζεο θαη ΤΔ 16 Δξγαηώλ γεληθώλ θαζεθόλησλ  ιακβάλεηαη 

ππόςε ε απαζρόιεζε ζε νπνηαδήπνηε θαζήθνληα.  

Για ηεν ειδικόηεηα ηος σειπιζηή μεσανεμάηυν έπγυν, ε εμπειπία λαμβάνεηαι ςπότε 
κεηά ηελ απόθηεζε ηεο δεηούμενερ από ηεν παπούζα ανακοίνυζε 
επαγγεικαηηθήο άδεηαο κεραλνδεγνύ –ρεηξηζηή κεραλεκάησλ ηερληθώλ έξγσλ  
Για ηεν απόδειξε ηερ εμπειπίαρ αςηήρ βλ. δικαιολογεηικά πεξίπησζε Α(1) ή Εηδηθέο 
πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηος Παπαπηήμαηορ ανακοινώζευν Σςμβάζευν 

επγαζίαρ Οπιζμένος Χπόνος (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηοισείο 19. Πιζηοποιεηικά 

απόδειξερ εμπειπίαρ.Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο θαζώο θαη ηα θαηά 

πεξίπησζε απαηηνύκελα γηα ηελ απόδεημή ηεο δηθαηνινγεηηθά πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ 

(ΟΥ)» (βι. αληίζηνηρα ΚΔΦΑΛΑΙΟ I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα ΣΡΟΠΟΙ 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΑ» θαη ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 17. Πηζηνπνηεηηθά 

απόδεημεο εκπεηξίαο). 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 

εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)». 

 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν 

θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΓΔ ή ΤΔ). Η ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ 

πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε 

πεξίπησζε αθύξωζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Καη’ εμαίξεζε, ζώξεπζε ζέζεωλ δύν θαηεγνξηώλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζηελ αλαθνίλσζε 

πξνβιέπνληαη ηόζν ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξεί λα θαιπθζνύλ επηθνπξηθώο κε 

εκπεηξία θαη ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζέζεηο θαηεγνξίαο ΤΔ. ηελ  

πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη κία κόλν 



αίηεζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάςεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην ζύλνιν ησλ ζέζεσλ 

(θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ) πνπ επηδηώθεη. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ 

ΑΔΠ ΟΥ.1 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπωο, είηε κε άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ 

ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήκνο Νάμνπ 

– Υώξα Νάμνπ – 843.00 Νάμνο, απεπζύλνληάο ηελ ζην γξαθείν πξσηνθόιινπ  

ππόςηλ θαο Βαζηι. Κηλαιίδε, ηει. επηθνηλσλίαο: 2285360147. ηελ πεξίπησζε 

απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε 

βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 

απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ είλαη δέθα (10) εκέξεο  θαη αξρίδεη από ηηο  

30 Ινπλίνπ 2011 θαη ιήγεη ζηηο 11 Ινπιίνπ 2011.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία 

καο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 

ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα 

αηηήζεωλ  Γηαγωληζκώλ Φνξέωλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ)· γ) ζηα θαηά ηόπνπο 

Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε 

(www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη 

άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ 

ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Έληππα 

αηηήζεωλ  Γηαγωληζκώλ Φνξέωλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ). 

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Σσμβάσεων εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» 
κε ζήκαλζε έθδνζεο «13-01-2011», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε 
ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΦ.1, ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα 
θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο 
ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη 
γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη ελδηαθεξόκελνη 
κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ 
ηόπνπ ηνπ ΑΣΕΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο 
πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: 
Κεληξηθή ζειίδα  Έληππα αηηήζεσλ  Δηαγσληζκώλ θνξέσλ  Επνρηθνύ 
(ΣΟΦ).  

 

Οιόθιεξν ην θείκελν ηεο αλαθνίλσζεο έρεη αλαξηεζεί ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Νάμνπ θαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ Γήκνπ Νάμνπ ζηε 

δηεύζπλζε  e-naxos.eu. 

 

 

      Ο Γήκαξρνο 

 

 

      Δκκ. Μαξγαξίηεο   


