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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις 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. Tις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.
4. Την υπ’ αριθµ. 175/24-4-2011 ( Α.∆.Α..4ΑΓΧΩΡΣ-Ξ) απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( 2 µηνα) ,
συνολικά είκοσι ( 20 ) ατόµων και συγκεκριµένα :
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
∆Ε Οδηγός
∆Ε Χειριστής Γκρέιντερ
∆Ε Χειριστής JCB
∆Ε Χειριστής Οδοστρωτήρα
∆Ε
Χειριστών
τρακτέρχορτοκοπτικού
ΥΕ
Εργατών
Γενικών
Καθηκόντων

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2 µήνες
2 µήνες
2 µήνες
2 µήνες
2 µήνες

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
3
1
1
1
2

2 µήνες

12

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Θέρµης που εδρεύει στην
Θέρµη, Ν. Θεσσαλονίκης .Αντικείµενο των παραπάνω θα είναι οι εργασίες συντήρησης του
δασικού αντιπυρικού δικτύου ( ισοπέδωση και καθαρισµός τάφρων, καθαρισµός και διάνοιξη
αντιπυρικών ζωνών, κοπή θάµνων, καθαρισµός τοιχωµάτων, καθαρισµός δασικών οδών
κ.λ.π.) .
Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής για την κατηγορία ∆Ε είναι τα εξής:
Για τους ∆Ε Οδηγούς :
1) - ∆ίπλωµα Ι.Ε.Κ. επαγγελµατικής κατάρτισης ειδικοτήτων
οχηµάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αυτοκινήτων.
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(α) τεχνικού αυτοκινήτων

ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΡΣ-Ρ
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.
2) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας.
-

Για τον ∆Ε Χειριστή γκρέιντερ:
1) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ζ τάξης
Γ΄ .
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.
3) 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 υποβάλει 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 οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Για τον ∆Ε Χειριστή JCB:
1) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β τάξης
∆΄ .
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.
3) 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 υποβάλει 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 οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
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Για τον ∆Ε Χειριστή Οδοστρωτήρα:
1) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ζ τάξης Γ΄
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.
3) 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 υποβάλει 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 οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Για τους ∆Ε Χειριστές τρακτέρ-χλοοκοπτικού:
1) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Βτάξης ∆΄
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.
3) 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 υποβάλει 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 οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Για την κατηγορία ΥΕ δεν απατούνται ειδικά προσόντα.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει µαζί µε την αίτηση και τα ανωτέρω απαραίτητα
δικαιολογητικά συµµετοχής να προσκοµίσουν και
α) φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας καθώς και
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι πληρεί τα γενικά
προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους
του Ν. 3584/2007 και ότι δεν έχει το κώλυµα της υπέρβασης της 8µηνης απασχόλησης σε
φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα , µέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα µηνών.
Αιτήσεις µπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι στο Γραφείο Προσωπικού του
∆ήµου Θέρµης και συγκεκριµένα στην κ. Καραµούτσιου Βασιλική ( τηλ.2313-300751) κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 2-5-2011 έως και 6-5-2011.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
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