
               

   

      ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΑΓΑ: 

  Σπίπολη     24-5-2021 

     Απ. Ππυη:  13053

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ  

ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚHTΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ  
Σαρ. Γ/λζε: Λαγνπάηε 45 Σξίπνιε 

Σει: 2713-600431,432                                                                                

 

Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω  Ζ  

Ππόζλητηρ πποζυπικού, με ζύμβαζη  

επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος  
 

Ο Γήκαξρνο Σξίπνιεο  

έρνληαο ππόςε: 
 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 3584/2007, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

2. Tελ αξηζ. 260/2021 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Σξίπνιεο πεξί πξόζιεςεο 

επνρηαθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 

Σξίπνιεο. 

3. Σελ αξηζ. 75635/14-5-2021 Απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, κε ηελ νπνία επηθπξώζεθε ε πην πάλσ 

απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 
 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  

 
 

Σελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπλνιηθά 

είθνζη δύν (22) αηόκσλ γηα  ην ρξνληθό δηάζηεκα από 5-7-2021 έσο θαη 4-10-2021, γηα ηελ 

θάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, σο εμήο:  

 

α) Οκηώ (8) αηόμυν ειδικόηηηαρ ΤΔ Φςλάκυν. 

β) Γώδεκα (12)  αηόμυν  ειδικόηηηαρ ΓΔ οδηγών, με άδεια οδήγηζηρ Γ΄ καηηγοπίαρ και 
Πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο  (Π.Δ.Ι.) 

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηθαλνύ αξηζκνύ αηηεκάησλ, νη θελέο ζέζεηο ζα θαιπθζνύλ από 

θύιαθεο θαηεγνξίαο ΤΔ, θαηόρνπο άδεηαο νδήγεζεο, ηνπιάρηζηνλ  Β΄ θαηεγνξίαο. 

γ) Γύο (2) σειπιζηών Μησανημάηυν έπγυν,  θοπηυηή – εκζκαθέα (ηζάπαρ) ειδικόηηηαρ 

1.3, ομάδαρ Α΄ και εν ελλείτει ομάδαρ Β΄ 

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηα αθόινπζα πξνζόληα: 

 

α)Διδικόηηηα ΤΔ Φςλάκυν 

 

Απνιπηήξηνο ηίηινο ζπνπδώλ ηνπιάρηζηνλ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

β)Διδικόηηηα ΓΔ  Οδηγών 

 

1. Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήησλ ηνπιάρηζηνλ  Γ΄ θαηεγνξίαο  

2. Πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο  (Π.Δ.Ι.) 

3. ΣΙΣΛΟ  ΠΟΤΓΩΝ 

 Απνιπηήξηνο ηίηινο ζπνπδώλ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ή  

Διιεληθή   

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω319ΩΗΡ-ΥΞΝ



 Απνιπηήξηνο ηίηινο ζπνπδώλ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ και 

αληίζηνηρε   επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ. 

 

γ)  Διδικόηηηα ΓΔ Υειπιζηών Μ.Δ. 

 

1.Άδεηα ρεηξηζηή Μ.Δ. νκάδαο  A΄ εηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα κεραλήκαηα 1.3 

ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 

(Η)/5.3.2013 ή αληίζηνηρε άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ 

έξγσλ ηνπ Π.Γ. 31/1990. 

ε πεπίπηυζη και μόνο πος δεν βπεθούν ςποτήθιοι με άδεια ομάδαρ Α΄, θα γίνοςν 

δεκηοί και ςποτήθιοι με άδεια ομάδαρ Β΄.  
2.Άδεηα νδήγεζεο επαγγεικαηηθή ή εξαζηηερληθή. 

3.α) Οκώλπκν ή αληίζηνηρν ηίηιν ΙΔΚ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή 

Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 

Λπθείνπ ή Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ρνιώλ 

Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε 

ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο 

ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ 

άδεηα κεραλνδεγνύ -ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο 

είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο ή  

ή 

4.β) Οκώλπκν ή αληίζηνηρν απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο 

ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο  ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο 

δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα 

ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη   ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ- ρεηξηζηή 

ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη 

εκπεηξίαο.   

ή 

4.γ) Απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην 

ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 

απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο 

ρνιήο  ηνπ  Ν.Γ. 580/1970  ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηοςλάσιζηον έξι (6) μηνών, κεηά 

ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή. 

 

 

Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά (ζε εςκπινή ανηίγπαθα) 

 

 Απλή αίηηζη ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ 

(νλνκαηεπώλπκν, Γηεύζπλζε, ηειέθσλν θαη ε θέζη γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη ηελ 

αίηεζε). 

 Φσηνηππία ηαπηόηεηαο. 

 Απνιπηήξηνο  ηίηινο ζπνπδώλ.  

 Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο. (για ηοςρ οδηγούρ) 

 Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο νδεγνύ Γ΄ θαηεγνξίαο (για ηοςρ οδηγούρ). 

 H απαηηνύκελε άδεηα ρεηξηζηή Μεραλήκαηνο έξγνπ (για ηοςρ σειπιζηέρ Μ.Δ.) 

 Δπαγγεικαηηθή ή εξαζηηερληθή άδεηα νδήγεζεο (για ηοςρ σειπιζηέρ Μ.Δ.) 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα (γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο). 

ΑΔΑ: Ω319ΩΗΡ-ΥΞΝ



 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλνπλ όηη έρνπλ ηα γεληθά 

πξνζόληα πξόζιεςεο πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ησλ 

Ο.Σ.Α. (ηζαγέλεηα, ειηθία δηνξηζκνύ, πγεία θαη θπζηθή θαηαιιειόηεηα γηα ηε ζέζε, 

έιιεηςε θσιύκαηνο πξόζιεςεο ιόγσ πνηληθήο θαηαδίθεο). 

 Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο εθόζνλ έρνπλ αλήιηθα ηέθλα ή ηέθλα πνπ 

ζπνπδάδνπλ. 

 Βεβαίσζε απνγξαθήο αζθαιηζκέλνπ από ηνλ ΔΦΚΑ . 

Οη ππνςήθηνη πνπ θάλνπλ αίηεζε γηα ηε ζέζε ηνπ θύιαθα, εθόζνλ δηαζέηνπλ, κπνξνύλ 

λα πξνζθνκίζνπλ θαη άδεηα νδήγεζεο B΄ θαηεγνξίαο 

 

 

Τποβολή αιηήζευν 

 

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κε ηα  δηθαηνινγεηηθά γίλεηαη είηε ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή ζηε Γ/λζε: Γήκνο Σξίπνιεο, Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, Λαγνπάηε 45 – 

Σ.Κ. 22132 Σξίπνιε, είηε απηνπξνζώπσο ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ,  ζηελ ίδηα Γ/λζε. 

 

Η πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ιήγεη ζηηο 3 Ινπλίνπ 2021 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηo έληππν ηεο αίηεζεο  θαη ηα θαηά πεξίπησζε 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.tripolis.gr 

 

 

              

 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΣΡΗΠΟΛΖ 

           

        

                     ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΕΗΟΤΜΖ 

ΑΔΑ: Ω319ΩΗΡ-ΥΞΝ
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