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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑ  2/10/2015  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ      Αριθ. Πρωτ.: 12447 
∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Γ. Γεννηµατά 1 
Φαρκαδόνα, 42031 
Πληρ.: M. Τασιούλας  
Τηλ.: 2433350038 
Fax: 2433350018 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΙΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

 
 

Ο ∆ήµαρχος Φαρκαδόνας 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του κώ-
δικα κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»   

2. Τις διατάξεις της παρ.2 εδάφιο ιε του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 «Αναµόρ-
φωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις», 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/12 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτο-
διοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ.» 

5. Την υπ’ αριθµ. 37/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά µε 
την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4071/2012. 

6. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας (ΦΕΚ 2749/B΄/02-12-
2011). 

7. Την υπ' αριθµ. 56/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Φαρκαδόνας 

8. Την υπ' αριθµ. 6761/76232/08-05-2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοί-
κησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

9. Την αριθµ. Πρωτ.: 5939/15-5-2015 ανακοίνωση του ∆ηµάρχου Φαρκαδόνας 
για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας.  

10. Την αριθµ. Πρωτ.: 7207/11-6-2015 ανακοίνωση του ∆ηµάρχου Φαρκαδόνας 
για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας.  

11. Την αριθµ. Πρωτ.: 8905/20-7-2015 ανακοίνωση του ∆ηµάρχου Φαρκαδόνας 
για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας.  

12. Το γεγονός ότι η κάτωθι θέση δεν καλύφθηκε µε τις προαναφερόµενες ανα-
κοινώσεις. 

 
 
 

ΑΔΑ: ΩΞΥ2ΩΗΗ-ΚΑ5



 2

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης 
διάρκειας, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη άµεσων εποχικών αναγκών του τµήµατος 
Καθαριότητας του ∆ήµου µας, κατά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατό-
µων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

100 
∆ήµος Φαρκαδό-

νας 
Φαρκαδόνα 

∆Ε  Χειριστών Μηχα-
νηµάτων ΄Εργων 

(JCB) 
2 µήνες  2 

      

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

  

100 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
α) Οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαι-
δευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ ή άλλοι 
ισότιµοι τίτλοι σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ει-
δικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος Ι.Ε.Κ. ή δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµε-
δαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βε-
βαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκη-
σης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτε-
λώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
β) Άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
οµάδας Β’ και τάξης ∆΄. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσό-
ντα) 
 
α) Οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτε-
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ρης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολής της αλλοδαπής. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνι-
κής σχολής της ηµεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει 
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι οι άδειες 
άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκαν βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυ-
τοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
β) Άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
οµάδας Β’ και τάξης ∆’ . 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  B΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσό-
ντα) 
 
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απο-
λυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδι-
κής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντί-
στοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της  άδειας 
µηχανοδηγού - χειριστή . 
β) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή οµάδας Β’ τάξης ∆’ . 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσό-
ντα) 
 
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απο-
λυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδι-
κής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντί-
στοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της  άδειας 
µηχανοδηγού – χειριστή .  
β) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή οµάδας Β΄ τάξης ∆΄. 
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. 

 

  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
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2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την ε-
κτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
3.Να είναι δηµότες της περιοχής του Νοµού Τρικάλων. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν, πέ-
ραν των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντων, και τα εξής δικαιολο-
γητικά επικυρωµένα: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης. 
3. Πιστοποιητικό εντοπιότητας, πρόσφατης έκδοσης. 
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 και 6   
του Π.∆ 164/2004 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσί-
ας µας, οδός Γ. Γεννηµατά 1 και ειδικότερα στο Γραφείο προσωπικού (τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 2433350038), εντός προθεσµίας Πέντε (5) ηµερών, που 
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων 
του δηµοτικού καταστήµατος. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ 
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