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                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κοµοτηνή  12-5-2017 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ     Αριθµός πρωτοκόλλου 13815 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΠΛΑΤ. Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1                    
                      691 33 ΚΟΜΟΤΗΝΗ      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αικ.Βαργεµετζίδου 
                            ∆ηµ.Καρακώτσιος                  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2531352470 
                     2531352443                              
FAX: 2531352486  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) µηνών, για την κάλυψη 

κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας του ∆ήµου Κοµοτηνής 
 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-

2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 

παρ. 2 του Ν. 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης-Καταπολέµηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις» 

3. Την αριθµ. 107/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την πρόσληψη 

ναυαγοσωστών και προσωπικού πυρασφάλειας µε τρίµηνη σύµβαση για την 

αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στη ∆/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του ∆ήµου Κοµοτηνής 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

5. Το υπ΄αριθ. 7284/2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

7. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3022/Β/30-12-2011). 

8. Την αριθ. 13744/11-5-2017 βεβαίωση του Τµήµατος  Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού, 

Οικονοµικής Πληροφορικής και Αποθηκών του ∆ήµου Κοµοτηνής για την ύπαρξη των 

σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 
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      Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την 

κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή προσκαίρων αναγκών προσωπικού για 

πυρασφάλεια του ∆ήµου Κοµοτηνής, που εδρεύει στην Κοµοτηνή, διάρκειας τριών (3) 

µηνών και συγκεκριµένα τους 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 (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

101 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

3 ΜΗΝΕΣ 
(από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

15-8-2017) 

1 

102 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

3 ΜΗΝΕΣ 
(από την 

υπογραφή της 
σύµβασης έως 

15-8-2017) 

2 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1.- Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω και µε Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 
2.-Άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα τύπου Α΄ (διαξονικού) 
3.-Απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
1.- Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω και µε Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 
2.-Άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα τύπου Α΄ (διαξονικού) 
3.-Απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής 
 

102 
Χωρίς τυπικά προσόντα 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
 

 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν 
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη,υποδικία,δικαστική συµπαράσταση κ.λ.π.) 
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ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Για όλες τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου 
Κοµοτηνής. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 
2. Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω µε Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας 

(Π.Ε.Ι.)-όπου απαιτείται 
3. Άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα τύπου Α΄(διαξονικού)-όπου απαιτείται 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαµους. 
5. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους – όπου απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή 

τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού. 
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (δηλ. να µην 

έχουν καταδικαστεί ή να µην είναι υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να µην έχουν στερηθεί 
τα πολιτικά τους δικαιώµατα) και έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων. 

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο, 
που συµπληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, 
έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του 
Ν.2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την 
υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης 
(έναρξη και λήξη). 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν στο Τµήµα Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Κοµοτηνής µέσα σε προθεσµία 8 ηµερών, ήτοι από 
12-5-2017 µέχρι και την  19-5-2017 
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2531352443 και 2531352470 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
  
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 
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