
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αρχαία Ολυμπία 05/04/2022

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:      1923 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου 212 του Ν.  3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄),  σε  συνδυασμό με  αυτές  του

άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄).
4. Την αριθμ. πρωτ. 2300/29-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ με θέμα: «Θεσμικό

πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας».

5. Την αρ. πρωτ. 10950/15-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΗΟ46ΝΠΙΘ-Α9Ζ) Απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας  για  κήρυξη  σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου
Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και την αρ. πρωτ. 649/28-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΨΗΤ46ΝΠΙΘ-ΒΚΧ) Απόφαση
Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Αρχαίας Ολυμπίας & Φολόης του Δήμου Αρχαίας
Ολυμπίας για χρονικό διάστημα έως και 04/08/2022.

6. Την υπ’ αριθμ. 36/2022 (ΑΔΑ: 6ΒΨΗΩΨ5-ΚΦΦ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρχαίας
Ολυμπίας που αφορά πρόσληψη προσωπικού με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,
μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

7. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Αρχαίας  Ολυμπίας  (ΦΕΚ  231/Β΄/9.2.2012),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. πρωτ. 1323/11-03-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρχαίας
Ολυμπίας περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας
ανακοίνωσης.

9. Το γεγονός ότι  η διάρκεια απασχόλησης  του προσλαμβανόμενου προσωπικού δεν μπορεί  να
υπερβαίνει την 04η/08/2022

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους
απασχόλησης  χρονικής  διάρκειας  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  έως  και  04/08/2022 που  θα
απασχοληθεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των
συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 04/08/2021
στις δημοτικές ενότητες Αρχαίας Ολυμπίας & Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ως εξής:
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α/α Ειδικότητα Αριθμός
ατόμων

Τυπικά προσόντα

1 ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ (JCB)

1 α)  Άδεια  μηχανοδηγού  –  χειριστή  μηχανημάτων  εκτέλεσης
τεχνικών  έργων  Ομάδας  Β΄  Τάξης  Δ΄  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
απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013, όπως
έχει τροποποιηθεί & ισχύει

και
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική

και 
γ)  Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος
δευτεροβάθμιας  ή  μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως
ειδικότητας.

Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τους
ανωτέρω τίτλους σπουδών (περ. γ), θα καλυφθεί από υποψήφιο
με  απολυτήριο  τίτλο  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει  μέχρι  το  1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείο)  ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων  Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
&  αντίστοιχη  εμπειρία  τουλάχιστον  τριών  (3)  ετών,  μετά  την
απόκτηση της ανωτέρω άδειας

Α. Γενικά προσόντα διορισμού

  Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα διορισμού
κατά το άρθρο 16 του Κ.Κ.Δ & Κ.Υ (Ν.3584/2007), ήτοι να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι
υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και  να
έχουν  την  υγεία  τους  και  τη  φυσική  καταλληλότητα που  τους  επιτρέπει  την  εκτέλεση  των
καθηκόντων της θέσης.        

Β. Υποβολή δικαιολογητικών

Οι  ενδιαφερόμενοι  μαζί  με  την  αίτησή  τους  (δίνεται  από  την  υπηρεσία)  πρέπει  να
προσκομίσουν:

1.Φ/Α δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

2.Φ/Α τίτλου σπουδών & εν γένει δικαιολογητικών αποδεικτικών των τυπικών προσόντων

3.Πιστοποιητικό Οικ.Κατάστασης

4.Αποδεικτικό έγγραφο από όπου προκύπτει ΑΜΚΑ, ΑΦΜ & Α.Μ. ΙΚΑ

5.Φ/Α Βιβλιαρίου τράπεζας (δικαιούχος 1ο όνομα)

6. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την υπηρεσία) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αίτησής του έχει απασχοληθεί σε δημόσια
υπηρεσία & αν ναι, να δηλώνεται η υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και η χρονική διάρκεια της
απασχόλησης.
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7.  Υπεύθυνη  δήλωση  (δίνεται  από  την  υπηρεσία)  περί  μη  καταδίκης  και  περί  της  φυσικής
καταλληλότητας και υγείας για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης.

Γ.      Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στην
ηλεκτρονική δ/νση: dolympia  @  otenet  .  gr, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
ανάρτησης της παρούσας στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος,  ήτοι  από
06/04/2022 έως και 08/04/2022.

Δ.   Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Ανάρτηση  της  ανακοίνωσης  θα  γίνει  στο  χώρο  ανακοινώσεων,  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου
Αρχαίας Ολυμπίας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                         Μ.Ε.Δ

                                                         Γεώργιος Γεωργακόπουλος
                                                            Αναπληρωτής Δημάρχου
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