ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Δ.Α.: Ψ4Υ0ΩΡΣ-7ΒΥ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Θέρμη, 9 Αυγούστου 2019

========================================

Αριθμ. Πρωτ.: 33214

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/νση : Δημοκρατίας 1 – Τ.Κ. 57.001
Τηλ. : 2313 – 300.773
Φαξ : 2313 – 300.719
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος Θέρμης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18).
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. 31996/25-04-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. για κατανομή
πιστώσεων από την ΚΑΠ έτους 2019 για κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
5. Την υπ΄ αριθμ. Δ.Υ./06-08-2019 εισήγηση της Προϊστάμενης Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για την ανάγκη λήψης
αναγκαίων μέτρων πυροπροστασίας.
6. Την υπ’ αριθμ. 282/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.
7. Την υπ΄ αριθμ. 32709/6-8-2019 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομιών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων κάλυψης της
μισθολογικής δαπάνης.
8. Την έλλειψη προσωπικού του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες), συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την
χρονική περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2019 και συγκεκριμένα:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

ΔΕ Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα

1

2 μήνες

2

ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

4

2 μήνες

Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία, διότι ο Δήμος 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 όπως μπουκάλια, χαρτιά β) την αποψίλωση ακάλυπτων κοινόχρηστων χώρων, νησίδων κ.α.,
γ) την δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας κ.λ.π..

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:

Για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα
1) Άδεια χειριστή γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
2) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ή
- Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ή
- Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 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.
ή
- Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 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.
ή
- οποιοσδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Για την κατηγορία ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
Δεν 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 Δήμο 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.
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986,με την αποδοχή της τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων τους από τον Δήμο Θέρμης.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου του Δήμου Θέρμης (Δημαρχείο
Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη) από 12-8-2019 έως και 19-8-2019.
Πληροφορίες στο τηλ.2313-300773, υπόψην κ. Σανσαρίδου Μαρίνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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