
                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κυπαρισσία  14/5/2020 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                   Αριθ. Πρωτ.:  5309 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  

                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόσληψης προσωπικού συνολικού αριθμού τεσσάρων ατόμων ΥΕ εργατών πυροπροστασίας με  

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων μηνών με σκοπό  

την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

Έχοντας υπ΄ όψη: 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 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 & τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4547/2018 περί διάρκειας συμβάσεων προσωπικού 

για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α που απασχολείται στην 

πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών.  

3. Την αριθ. 31/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής για την πρόσληψη τεσσάρων εργατών 

πυροπροστασίας ΥΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τεσσάρων για την 

κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 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. Την υπ΄αριθ. 57110/15-04-2020 εγκριτικής  απόφασης της Απ/νης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. 

Ελλάδος και Ιονίου 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας.(ΦΕΚ 3189/Β/12-09-2017)  

7. Την αριθ. 2753/05-03-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη των 

σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. 

      Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού τεσσάρων ατόμων ΥΕ εργατών πυροπροστασίας με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τo χρονικό διάστημα από 1-6-2020 έως 

και 30-9-2020, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του Δήμου έτους 2020. 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 

2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/08.10.1997). 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση. 

2. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι: α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού 

που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 

σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν. 3584/2007. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι: Δεν έχουν κώλυμα  σύμφωνα με τους 

περιορισμούς των άρθρων 5 & 6 του πδ 164/2004. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι: Δεν έχουν κώλυμα δωδεκαμήνου σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν . 3584/2007. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της 

έδρας του Δήμου Τριφυλίας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας και στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ". 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,      

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημέρας  

της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων στην έδρα του Δήμου, ήτοι από 15-05-2020 έως και  

την 25-05-2020 ως εξής: 

 στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Τριφυλίας, (Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία), κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού 

(Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2761360702- 2761360703).  

 

ΑΔΑ: 9ΒΨ6ΩΗΕ-ΕΗΕ



 

 

 

 

 στα γραφεία της Δ.Ε. Φιλιατρών κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την 

υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2761360031).  

 στα γραφεία της Δ.Ε. Γαργαλιάνων κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με 

την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2763360224-

2763360211).  

 στα γραφεία της Δ.Ε. Αετού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την 

υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2765360211).  

 

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  

 

                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ   

ΑΔΑ: 9ΒΨ6ΩΗΕ-ΕΗΕ
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