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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών,
προκειμένου να
αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες
ανάγκες από τις έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις,
ειδικά στο ορεινό χωμάτινο οδικό δίκτυο, του Δήμου Θέρμου.
Ο Δήμαρχος Θέρμου έχοντας υπόψη του :
1) Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης>>.
2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
3) Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις
και συμπληρώσεις.
4) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί
προσλήψεως προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή
πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.
5) Την υπ’ αρίθ.165/2020 (ΑΔΑ:6ΚΓΙΩΡΑ-2ΚΦ) απόφαση Οικονομική
Επιτροπής του Δήμου Θέρμου περί πρόσληψης προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης
διάρκειας για κάλυψη αναγκών του Δήμου μας και συγκεκριμένα,
ενός (1) ατόμου κατηγορίας – κλάδου ΔΕ 28 Χειριστή
Μηχανημάτων Έργων (JCB).
6) Την με αρίθ. 181044/16-10-2020 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) ατόμου,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες
ανάγκες από τις έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις,
ειδικά στο ορεινό χωμάτινο οδικό δίκτυο, του Δήμου Θέρμου, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ειδικότητα
ΔΕ-28 Χειριστή
Μηχανημάτων Έργων
(JCB)

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Δήμος Θέρμου

Θέρμο

2 μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ειδικότητα

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΕ28 Χειριστή
Μηχανημάτων Έργων
(JCB)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
ομάδας Β’ τάξης Δ' ή Γ’ ή Β' ή Α' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε)
αντίστοιχης ομάδας και ειδικότητας βάσει του Π.Δ 113/12,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) 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
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει 12 ΜΗΝΕΣ του συγκεκριμένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
ομάδας Β’ τάξης Δ' ή Γ’ ή Β' ή Α' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε)
αντίστοιχης ομάδας και ειδικότητας βάσει του Π.Δ 113/12,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) 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
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ειδικότητα

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει 12 ΜΗΝΕΣ του συγκεκριμένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας
Β ’ τάξης Δ' ή Γ’ ή Β' ή Α' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε)
αντίστοιχης ομάδας και ειδικότητας βάσει του Π.Δ 113/12,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ.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
μηχανοδηγού-χειριστή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας
Β΄ ή Γ΄ τάξης Δ' ή Γ’ ή Β' ή Α' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε)
αντίστοιχης ομάδας και ειδικότητας βάσει του Π.Δ 113/12,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 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
μηχανοδηγού-χειριστή

Εντοποιότητα
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα
προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι
μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Θέρμου του νομού Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος
αριθμεί πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων (άρθρο ένατο, παρ.28 του
ν.4057/2012).
Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:
1.Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν.
3584/2007, όπως ισχύει)
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση κλπ.)
Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμούνται τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυράνε καταλληλότητα των
επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με
εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Δήμο
Θέρμου Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Πλατεία Οικ. Νικολίτσα Τ.Κ. 300 08,
Υπόψη κ. Γλαβά Σωτηρίου εντός εύλογης προθεσμίας και όχι πέραν των
πέντε (05) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της
παρούσας στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και
στην ιστοσελίδα του Δήμου, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα :
1. Αίτηση (επισυνάπτετε στην ιστοσελίδα του Δήμου)) στην οποία
πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά
στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του
υποψηφίου.
2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται).
3. Ακριβές αντίγραφα των σχετικών αδειών ( όπου απαιτείται).
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599 / 86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο φορέα
μέσα στο 12μηνο.
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι: α) δεν έχουν κώλυμα διορισμού
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (δεν έχουν καταδικαστεί, δεν
είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση, δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά
τους δικαιώματα, δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση), β)
πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07, γ) έχουν
την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
6 . Πρόσφατη βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η
Ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης δεν πρέπει να απέχει
περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία

έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ο υποψήφιος
πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω
βεβαίωσης.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ανήλικα τέκνα).
8. Φωτοτυπία ταυτότητας.
9. Μονογονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας (Πιστοποιητικό Οικ.
Κατάστασης, επιμέλεια).
10. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
11. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου Θέρμου
Αιτωλ/νίας και στην ιστοσελίδα του Δήμου και να συνταχθεί πρακτικό
ανάρτησης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

