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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                         
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========================================     Αριθµ. Πρωτ.: 21939                               
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆/νση : ∆ηµοκρατίας 1 – Τ.Κ. 57.001
   Τηλ. : 2313 – 300.747
   Φαξ :  2313 – 300.719                                                       

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   

Για την σύναψη συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 .

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 

2738/1999.

3. Τις διατάξεις του  άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε΄ του Ν. 3812/2009.

4. Την υπ΄ αριθµ. 10427/5-4-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Τµήµα Επιχορηγήσεων Τ.Α. για κατανοµή 

πιστώσεων από την ΚΑΠ έτους 2018 για κάλυψη δράσεων αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

5. Την υπ΄ αριθµ.  19792/6-6-2018  εισήγηση της Προϊστάµενης ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για την ανάγκη 

λήψης αναγκαίων µέτρων πυροπροστασίας.

6. Την υπ’ αριθµ.  252/13-6-2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.  

7. Την υπ΄ αριθµ. 20226/8-6-2018 Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµιών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων κάλυψης της 

µισθολογικής δαπάνης.

8. Την έλλειψη προσωπικού του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη,  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (2 µήνες), συνολικά πέντε (5)

ατόµων, για την χρονική περίοδο Ιουλίου  - Αυγούστου 2018 και συγκεκριµένα:

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

1 ∆Ε Χειριστής Μηχανήµατος Έργου JCB 1 2 µήνες

2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 4 2 µήνες

        

Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία,  διότι  ο ∆ήµος Θέρµης έχει στην επικράτεια του αρκετά αλσύλλια εντός ή

πλησίον των οικισµών και πολλούς ακάλυπτους κοινόχρηστους χώρους, όπου το ενδεχόµενο έναρξης πυρκαγιάς

είναι µεγάλο ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες. Οι εργασίες τους θα αφορούν α) τον καθαρισµό αλσύλλιων από

τις πευκοβελόνες, τα κουκουνάρια και άλλα εύφλεκτα απορρίµµατα, β) την αποκοµιδή τους µε φορτηγά, γ) την

αποψίλωση ακάλυπτων κοινόχρηστων χώρων, νησίδων και δ) την δηµιουργία ζωνών πυροπροστασίας.
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Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής: 

Για την κατηγορία ∆Ε Χειριστή  Μηχανήµατος Εργου   (JCB)  :   

1)  Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας Β΄ Τάξης ∆΄, σύµφωνα µε το

Π.∆. 31/1990 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Β΄, Ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα

Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4.  (Η)/5-3-2013 απόφασης,  όπως

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθ. οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*).

2)  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

∆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 την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει  βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της

αδείας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου

είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.

 ή 

 - 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.

 ή

 - Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ( δηλ. απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου ή για

υποψηφίους  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 (*).

 ή

-  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ( δηλ. απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου ή για

υποψήφιους  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 (*).

ή

- οποιοσδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).
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(*) 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, µπορούν να προσκοµίσουν σχετική

βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 

Συµπληρωµατικές διευκρινήσεις

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). 

Για την κατηγορία ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

∆εν απαιτούνται ειδικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει µαζί µε την αίτηση και τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής να

προσκοµίσουν επιπλέον και τα παρακάτω :

 1) Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας καθώς και 

 2) 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.   

    

Αιτήσεις  µπορούν  να  καταθέσουν  οι  ενδιαφερόµενοι  στο  Γραφείο  Προσωπικού  του  ∆ήµου  Θέρµης

(∆ηµαρχείο Θέρµης 1ος όροφος – ∆ηµοκρατίας 1 Θέρµη) και συγκεκριµένα στον κο Μποσταντζόγλου Μιχαήλ

(τηλ. 2313-300.742), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από  21/07/2018 έως και 26/7/2018.

                                                                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                        ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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