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                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ   
                     ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 36 ΤΟΥ Ν.4765/2021 
                      
 Ο Δήμαρχος Θέρμου έχοντας υπόψη του : 
 
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.Tις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 "Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων 
στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και 
λοιπές διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.              
3.Τις αρίθ.196043/1577/02-07-2019 (ΑΔΑ:ΩΚΒΧ7Λ6-5Ω6), αρίθ.275562/2056/20-09-2019 
(ΑΔΑ:ΨΕΚΜ7Λ6-2ΤΝ), αρίθ.9046/19-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΣΘ46ΜΤΛΒ-ΚΦ9), αρίθ.392458/2996/27-
12-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΞ87Λ6-2Δ8), αρίθ.136232/870/09-06-2020 (ΑΔΑ:683Δ7Λ6-ΖΛΗ), 
αρίθ.331623/2798/11-12-2020 (ΑΔΑ:6Ρ7Λ6-Ε1Η), αρίθ.598810/836/05-03-2021 ΑΔΑ:(ΨΜΛ57Λ6-
9ΓΙ), αρίθ.155357/1626/09-06-2021 (ΑΔΑ:9ΦΤΑ7Λ6-Ω2Β), αρίθ.248888/2855/10-09-2021 
(ΑΔΑ:Ρ27Λ76-Α7Χ), αρίθ.361054/4153/09-12-2021 (ΑΔΑ:ΩΝ6Π7Λ6-ΜΟΔ), αρίθ.68298/1041/08-
03-2022 (ΑΔΑ:ΩΖ2Τ7Λ6-16Ι) και την αρίθ. ΠΔΕ/ΔΠΠ/174506/2200/08/06/2022 (ΑΔΑ:696Ι7Λ6-
ΚΔ7) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος μας έχει κηρυχτεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης. 
4.Την αριθμ. πρωτ. Α1403/07-09-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με 
την οποία παρατάθηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, η οποία θα ισχύει για τρείς μήνες έως και 07-12-2022, καθώς εξακολουθούν να 
υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο διαχείρισης των συνεπειών, που προέκυψαν από τα  
έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις κλπ.) που εκδηλώθηκαν αρχικά στις 16-17 
Ιουνίου 2019, 26 Σεπτεμβρίου 2020, 15-16 Οκτωβρίου 2021 και 26-27 Νοεμβρίου 2021. 
5. Την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΠ/268718/3393/8-9-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας για παράταξη κήρυξης του Δήμου Θέρμου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
6.  Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/80/οικ.10391/27-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στους φορείς να προσλαμβάνουν 
έκτακτο προσωπικό και σε περίπτωση που οι επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες συνεχιστούν 
και πέραν του οκταμήνου (άρθρο 36 παρ.3 ν.4765/2021) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών λόγω σεισμών, πλημμυρών, παγετών, πυρκαγιών, άλλων λόγων απειλής 
της δημόσιας υγείας κ.λπ. Εφόσον οι φορείς εκτιμούν βασίμως ότι οι ανάγκες θα συνεχισθούν και 
πέραν του οκταμήνου, κινούν εγκαίρως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη του, τη 
διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
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ανώτατης διάρκειας οκτώ (8) μηνών, και για αριθμό που εγκρίνει το αρμόδιο όργανο του ίδιου του 
φορέα για την πρόσληψη. 
7. Το γεγονός ότι, ο Δήμος Θέρμου πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα καθόλη τη διάρκεια 
του χρόνου με αποτέλεσμα πολλές Κοινότητές  μας να έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Ενδεικτικά βλέπουμε ότι ο Δήμος Θέρμου από τον Ιούνιο του 2019 έως και το Νοέμβριο 
2021 πλήττεται συνεχώς από έντονα καιρικά φαινόμενα.  
Δεν έχει προσληφθεί προσωπικό σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο για την αντιμετώπιση των 
έκτακτων και επειγουσών αναγκών. 
8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας το προσωπικό που υπηρετεί είναι εντελώς ανύπαρκτο και ελάχιστο, 
στη θέση ως ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων JCB, δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος στη μόνιμη  
θέση που υπάρχει στον ΟΕΥ, με αποτέλεσμα ο Δήμος μας να διαθέτει μηχάνημα JCB χωρίς 
Χειριστή για  την αντιμετώπιση των αυξημένων, έκτακτων και επειγουσών αναγκών καθώς και τη 
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές 
βροχοπτώσεις, πλημμύρες) στο Δήμο μας, καθώς υπάρχουν ενεργές παρατάσεις κηρύξεων  του 
Δήμου  σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  και κάθε χρόνο τους Φθινοπωρινούς και Χειμερινούς 
μήνες έχουμε μεγάλο πρόβλημα κατολισθήσεων, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό Κοινοτήτων μας.  
9. Την αριθμ.197/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΣ3ΚΩΡΑ-0ΤΓ) 
 σχετικά με την έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, έκτακτων και 
επειγουσών αναγκών. 
10. Την αριθμ.πρωτ.5159/29-8-2022 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Θέρμου. 

 
 

Ανακοινώνει 
 

Την άμεση πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση των αυξημένων, έκτακτων και επειγουσών αναγκών καθώς 
και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές 
βροχοπτώσεις, πλημμύρες), στο  Δήμο Θέρμου, που εδρεύει στο Θέρμο της Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά 
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 
                                     ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

Δήμος Θέρμου 
Θέρμο 

Περιφερειακή Ενότητα 
Αιτωλοακαρνανίας 

ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων Έργων 

(JCB) 
8 μήνες 1 

 
                                   ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας B΄  τάξης Δ΄ του 
π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 
για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
(Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει,   
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών 
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη 
άδεια μηχανοδηγού - χειριστή. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της 
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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. 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας B΄  τάξης Δ΄ του 
π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 
για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
(Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει,   
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην 
απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή.  
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. 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας B΄  τάξης Δ΄ του 
π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 
για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
(Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει,   
β)  Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας 
ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 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/α με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας B΄  τάξης Δ΄ του π.δ. 
31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για 
τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 
519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει,  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας 
ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω 
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή. 
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 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα 
αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να 
προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω 
στοιχεία.  
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο 
της εμπειρίας. 
Για τα  θερμικά μηχανήματα  γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’). 
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη 
Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως 
έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας  
άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 
72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί 
πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές 
άδειες οδήγησης ημεδαπής. 

  
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  
μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040 
 

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω 

36036360 

 

 

μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360 
  
2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες) 

             
 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες) 
 
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες ) 

        
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6 

μονάδες 50 100 150 200 250 300 

       
           

6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες) 
 

μήνες εμπειρίας 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

… 

 

57 

 

58 

 

59 

 

84 και άνω 

μονάδες 
 

7 

 

14 

 

21 

 

28 

 

35 

 

42 

 

49 

 

56 

 

63 

 

70 

 

77 

 

84 

 

91 

 

98 

 

… 

 

399 

 

406 

 

413 

 

588 
 

  

 

 
  
 
 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα 
από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Θέρμου (περ. 
στ΄, του άρθρου 12 του ν.4765/2021 και της υπ’ άριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 
8660/17-5-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών). 

 

 



 

Σελίδα 5 από 6 

 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα 
ανακοίνωση άδειας μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων έργων. 

Για τις επαγγελματικές άδειες που εκδόθηκαν βάσει του π.δ. 113/2012, βλ. σχετική επισήμανση 
στα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

  

Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας, όπου απαιτείται, 
προσκομίζεται καθόσον η βεβαίωση προϋπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα ως προς την ειδικότητα, σύμφωνα με 
το υπ’ αριθμ. 8657/12-1-2020 έγγραφο του Τμήματος Ασφάλισης Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ. 
 
Α.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 
α.Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. 
β.Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
γ.Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3528/2007 
(Υπαλληλικός Κώδικας) 
δ.Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά 
προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και 
ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή. 
 
Β . ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2. Φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων τίτλων σπουδών. 
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος. 
4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά 
προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας). 
 
Γ . ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στον πίνακα ανακοινώσεων 
της έδρας του Δήμου Θέρμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimos-thermou.gr 
 
 
Δ . ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν μαζί με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση:  

Δήμος Θέρμου Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Τ.Κ. 30008, Θέρμο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα 
Διοικητικού, υπόψιν κου Γλαβά Σωτηρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2644360142). 
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Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, 
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

 
 
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε ημερολογιακών ημερών και αρχίζει από την 
επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Θέρμου  και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimos-thermou.gr 
Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. 
 
ΣΤ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ: 
Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου. 
 

 

  
                                                                           Ο Δήμαρχος Θέρμου 
 
 

 
                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 


