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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών.

Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.254/2019 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:6Μ3ΓΩΗ9ΘΒ1), και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) –
Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν.4604/2019
(ΦΕΚ 50 Α΄) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά ΟΚΤΩ (8) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και
πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης Δράσεων Πυροπροστασίας και συγκεκριμένα για τις κάτωθι
ειδικότητες:
Ειδικότητα – Απαραίτητα Προσόντα

Απαιτούμενος

Χρονική

Αριθμός

Διάρκεια

3

Έως τέσσερις

ΔΕ Χειριστών Ισοπεδωτή Γαιών (Grader):

(4) μήνες

(Άδεια Χειριστή: Α΄ ΟΜΑΔΑΣ -3ης Ειδικότητας 3.5 σύμφωνα
με το Π.Δ. 113/12) ή (Άδεια Χειριστή : ΟΜΑΔΑ Ζ΄ ΤΑΞΗ Γ΄
σύμφωνα με το Π.Δ. 22/76)
ΔΕ Χειριστών Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB):

2

Έως τέσσερις
(4) μήνες

3

Έως τέσσερις
(4) μήνες

(Άδεια Χειριστή :A΄ ΟΜΑΔΑΣ -1ης Ειδικότητας 1.3
σύμφωνα με το Π.Δ 113/12) ή (Άδεια. Χειριστή: ΟΜΑΔΑ
Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ σύμφωνα με το Π.Δ 22/76)
ΔΕ Οδηγών για τον τομέα της πυρασφάλειας με άδεια
οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας.
ΣΥΝΟΛΟ:

8

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

ΑΔΑ: 6Χ1ΥΩΗ9-Ο7Τ
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι ΔΕΝ έχουν το
κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών
[όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 2190/1994)] (χορηγείται από την
υπηρεσία)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά και τους
απαραίτητους τίτλους σπουδών.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και συγκεκριμένα (από 10/5/2019
μέχρι και 14/5/2019), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου
Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182).
Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βαβίτσας Χρήστος.
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