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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής
προστασίας
Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου
1.
2.

3.

4.

Έχοντας υπόψη,
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως
τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως
αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.
4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π.
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
Την υπ’ αριθμ. 107/3961/20-07-21 (ΑΔΑ: ΩΓΓΤΩΗΨ-2ΤΨ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, περί πρόσληψης προσωπικού για
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας
και πολιτικής προστασίας.
Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού
ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα επτά (7)
ατόμων για αντιμετώπιση εποχικών κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας και
πολιτικής προστασίας προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου για την
πυρασφάλεια ως εξής :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΕ Εργατών

ΔΕ Χειριστών
Μηχ/των Έργου
(JCB)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
4

1

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
προσόντα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1
του Ν. 4765/21.
2. Να πληρούν τα γενικά
προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου
μέρους του Ν.3584/2007.
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού
χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων Ομάδας Β΄ και
Τάξης τουλάχιστον Δ΄ σύμφωνα
με το
Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τρεις (3) μήνες

ΔΕ Χειριστών
Μηχ/των Έργου
(GRADER)

1

ΔΕ Οδηγών
Οχημάτων Γ’
Κατηγορίας

1

ΑΔΑ: Ω2ΩΜΩΗΨ-Λ54
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε) ομάδας
τουλάχιστον Β΄ 1ης ειδικότητας
του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3
της
κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’
αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/53-2013
Απόφασης, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις υπ’αριθ.οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ.
84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ.
74285/176/Φ113/9-7-2018
αποφάσεις.
α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγούχειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων Ομάδας Ζ΄ και
Τάξης τουλάχιστον Γ΄ (σύμφωνα
με το Π.Δ. 31/1990) ή άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου
(Μ.Ε.) ομάδας Α΄, 3ης ειδικότητας
του Π.Δ. 113/2012 για το Μ.Ε. 3.5
της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4.
(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως
αυτή τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις υπ΄ αριθ.
οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015,
οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 και
οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018
αποφάσεις
α)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’
ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012)
Ειδικότερα :Για τις άδειες των
οδηγών αυτοκινήτων, όταν δεν
προκύπτει η ημερομηνία της
αρχικής κτήσης της κατά την
προκήρυξη απαιτούμενης άδειας,
αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της
άδειας ή τυχόν πρόσφατης
θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι
να συνυποβάλουν και σχετική
βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας.
Σε περίπτωση αδυναμίας της
αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει
την βεβαίωση αυτή, λόγω
καταστροφής ή φθοράς των
αρχείων της, αρκεί :η προσκόμιση
της βεβαίωσης της υπηρεσίας
αυτής στην οποία να αναφέρεται ο
λόγος αδυναμίας καθώς και
η προσκόμιση Υπεύθυνης
Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του
Ν.1599/1986 του υποψηφίου στην
οποία να δηλώνει την ακριβή
ημερομηνία αρχικής κτήσης της
κατηγορίας επαγγελματικής άδειας
οδήγησης που ζητείται από την
πρόσκληση.
▪ Για την άδεια οδήγησης
αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας από 10

Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται ΑΔΑ: Ω2ΩΜΩΗΨ-Λ54
υποχρεωτικά η προσκόμιση του
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες
πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν
καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα
πολιτικά τους δικαιώματα)
3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
Ν.3584/2007 και ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς
του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν
έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2
του Ν.2190/1994.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλλουν με τα
συνημμένα δικαιολογητικά στο e-mail : elpidamichalakidou@gmail.com εντός
προθεσμίας πέντε ( 5 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από :
Πέμπτη 22-07-2021 έως Τετάρτη 28-07-2021. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής με
τον προαναφερόμενο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν αίτηση με τα
συννημένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικ/κών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου, Ταχ. Δ/νση Εύλαλο Ξάνθης Τ.Κ. 67200 κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα , στο πρόγραμμα
Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.topeiros.gr) για
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Επισυνάπτονται : 1)Αίτηση-Δήλωση
2)Υπεύθυνη Δήλωση N.1599/86

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

