
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Κ. Νευροκό̟ι  18 Ιουνίου 2019 
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ :    2523350145  fax: 2523350147                      

 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΣ 

Για την ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
διάρκειας (2) µηνών, για κάλυψη αναγκών ̟ολιτικής ̟ροστασίας (̟υρο̟ροστασία). 
  

Ο ∆ήµος Κ. Νευροκο̟ίου, Ν. ∆ράµας ύστερα α̟ό τα ̟αρακάτω, ήτοι : 
1. Την αριθ. 133/2019 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κ. 

Νευροκο̟ίου . 
2. Το άρθρο 206 του Ν. 3584/07   
3. Την Εγκύκλιο Α.Π. οικ. 23440/2012 του Υ̟ουργείου Εσωτερικών  
4. Τις διατάξεις της ̟αρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/94. 

 
ανακοινώνει ότι θα ̟ροσλάβει άµεσα ̟ροσω̟ικό  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων, ̟ρος κάλυψη ̟ολιτικής ̟ροστασίας 
(̟υρο̟ροστασία) για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυ̟ικά 
̟ροσόντα και χρονική ̟ερίοδο: 
 

Α/
Α 

Ειδικότητα Ειδικά Τυ̟ικά 
Προσόντα 

Αριθ Χρονική διάρκεια 
 

1 Εργατών γενικά ∆εν α̟αιτούνται 9 ∆ύο µήνες 

2 Οδηγός Φορτηγού Βλέ̟ε ̟αρακάτω 
̟αρ. 2 

1 ∆ύο µήνες 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Να έχουν ηλικία α̟ό 18 έως 65 ετών  
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ̟ου τους ε̟ιτρέ̟ει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως ̟ου ε̟ιλέγουν 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλουν υ̟οχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά:  

 
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου µε άδεια διαµονής  
2. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υφίσταται στο ̟ρόσω̟ό του υ̟οψηφίου το 

κώλυµα του άρθρου 8 του Υ̟αλληλικού Κώδικα, ούτε τα σχετικά κωλύµατα των άρθρων 5 
& 6 Π∆ 164/2004 

3. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο̟οία να δηλώνει ο υ̟οψήφιος ότι τους 
τελευταίους 12 µήνες α̟ό την υ̟οβολή της αίτησης του έχει ή δεν έχει α̟ασχοληθεί σε 
δηµόσια υ̟ηρεσία ή νοµικό ̟ρόσω̟ο µε την ιδιότητα του ε̟οχιακού εργαζοµένου, ή για 
την κάλυψη ̟εριοδικών, ή ̟ρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική ̟ερί̟τωση να 
δηλώνει την υ̟ηρεσία ̟ου έχει α̟ασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστηµα 
α̟ασχόλησής του(έναρξη και λήξη). 

 

ΑΔΑ: 7ΧΨΘΩΕ3-6ΑΠ



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν υ̟οχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά 
σύµφωνα µε την ειδικότητα:  

 
1. Για την ειδικότητα Εργατών γενικά δεν α̟αιτούνται ειδικά τυ̟ικά ̟ροσόντα (αρ.5 

̟αρ.2 Ν.2527/97) 
 
2. Για την ειδικότητα Οδηγός Φορτηγού 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
o Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
o Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
o Πτυχίο ή δί̟λωµα ή α̟ολυτήριο τίτλου δευτεροβάθµιας ή 

µεταδευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι θέσεις δεν καλυφτούν α̟ό υ̟οψήφιους µε τα 
ανωτέρω ̟ροσόντα) 

o Ισχύουσα ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
o Πιστο̟οιητικό Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
o Α̟ολυτήριο τίτλος τουλάχιστον Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. 

α̟ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για τους υ̟οψήφιους ̟ου έχουν 
α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κ. Νευροκο̟ίου 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες εντός ̟ροθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών ̟ου αρχίζει 
α̟ό την ε̟οµένη δηµοσίευσης της ̟αρούσας (δηλαδή 19 και 20 Ιουνίου 2019) και αρµόδιος 
για την ̟αραλαβή είναι η υ̟άλληλος κ. Θεοδώρα Καρ̟ιτσάρη (τηλ: 2523 350 145). 
 

 
Ο ∆ήµαρχος Κ. Νευροκο̟ίου  

 
 

Γιαννό̟ουλος Βασίλειος 

ΑΔΑ: 7ΧΨΘΩΕ3-6ΑΠ
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