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∆ηµοκρατίας 1 – Τ.Κ. 57.001
Τηλ.: 2313-300747                                                        

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Έχοντας υπόψη:

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

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 14 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. Η υπ. αριθµ. 15717/11-5-2016 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, για κατανοµή 

πιστώσεων από την ΚΑΠ έτους 2016  (πρώην ΣΑΤΑ ) για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

5. Την από  15912/12-5-2016 εισήγηση της Προϊστάµενης ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για την ανάγκη λήψης 

αναγκαίων µέτρων για πυροπροστασία.

6. Την υπ’ αριθµ. 201/18-5-2016  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

7. Την υπ. αριθµ. 16374/17-5-2016 Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµιών Υπηρεσιών περί κάλυψης της δαπάνης.

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

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( 2/µηνα) , συνολικά τεσσάρων

ατόµων   ( 4 ) ατόµων και συγκεκριµένα:

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

1 ∆Ε Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας  2 2 µήνες

2 ΥΕ Εργατών Γ. Καθηκόντων 2 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 των αλσυλλίων

από τα ξεραµένα κλαδιά, τις πευκοβελόνες, τα κουκουνάρια, και άλλα εύφλεκτα απορρίµµατα όπως µπουκάλια,

χαρτιά, β)την αποψίλωση ακάλυπτων κοινοχρήστων χώρων, νησίδων και γ) την αποκοµιδή και  µεταφορά τους

µε φορτηγά. 

   Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής για την κατηγορία ∆Ε είναι τα εξής:

Για τους ∆Ε Οδηγούς Γ΄ Κατηγορίας : 

1) - ∆ίπλωµα Ι.Ε.Κ. επαγγελµατικής κατάρτισης ειδικοτήτων  (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή (β) εκπαιδευτή

υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων.   



-  Πτυχίο  Α’  ή  Β’  κύκλου  σπουδών  Τεχνικού  Επαγγελµατικού  Εκπαιδευτηρίου  (ΤΕΕ)  ειδικότητας  Μηχανών  και

Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή 

    - Απολυτήριος τίτλος: 

- Eνιαίου πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών αυτοκινήτων   ή 

- Tεχνικής επαγγελµατικής σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή   

-  Σχολής  Μαθητείας  του  Ο.Α.Ε.∆  του  Ν.  1346/83  ειδικότητας  Μηχανοτεχνίτη  αυτοκινήτου  ή  συναφούς

ειδικότητας ,δηλ. 

- Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκίνητων    ή 

- Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

- Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή 

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή  

-  Ηλεκτρολόγου  Αυτοκινήτων  Οχηµάτων  ή  Τεχνικού  Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ  ή  άλλος  ισότιµος  τίτλος  σχολικής

µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας,

- ή Οποιοδήποτε Απολυτήριος Τίτλος  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

- ή οποιοσδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

2) Ισχύουσα  επαγγελµατική  άδεια  οδήγησης  Γ΄  Κατηγορίας  και  ΠΕΙ  (  Πιστοποιητικό  Επαγγελµατικής

Ικανότητας).

Για την κατηγορία ΥΕ δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.

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

προσκοµίσουν επιπλέον  και τα παρακάτω :

 α)  φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας καθώς και 

 β) 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 και

συγκεκριµένα στον κο Μποσταντζόγλου Μιχαήλ και κα. Καραµούτσιου Βασιλική 

( τηλ. 2313-300.742, 2313-300.747) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από   27-6-2016 έως 29-6-2016.

                                                                                                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                        ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 


