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ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 32194

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων μέχρι και πέντε

ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα

Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθ.318/2017 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα
προσλάβει  εργατικό  και  τεχνικό  προσωπικό για  απασχόληση μέχρι  και  πέντε ημερομίσθια  κατ'
άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών
του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες,  με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και
αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟ

ΜΙΣΘΙΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
20 ΕΝΑΣ ( 1 )

ΜΗΝΑΣ

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος

τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής.

5

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι  ενδιαφερόμενοι  μαζί  με  την  αίτησή  τους  πρέπει  να  υποβάλουν  υποχρεωτικώς  τα  εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων (Δ/νση:
Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Χρήστος
Βαβίτσας  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία
πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
α.α.

ΕΦΗ ΛΕΒΕΝΤΗ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΔΑ: 6ΘΗΑΩΗ9-ΝΤΡ
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