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Αριθμ. Πρωτ.: 8968 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΤΟΥ Ν.4325/2015, ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 

ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 116 ΤΟΥ 

Ν.4547/2018. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7.6.2010). 

2. Το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 

4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 

102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 

3. Την παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/2019 και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του 

N.4625/2019 και με τις περίπτ. γ' και δ' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019. 

4. Τις διατάξεις του άρθρ.4, παρ.1, περ. κγ΄ ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκαν από το άρθρο 

8, παρ.2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.5.2015). 

5. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 5345/4.2.2005 εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

προσλήψεων προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ βαθμού. 

6. Την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α’180) 

7. Την παρ. 2 του άρθρ. 54 του Ν4662/2020 

8. Την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.4765/21 

9. Την παρ.8 του άρθρου 51 του Ν 4765/21 

10. Την  υπ’ αριθμ. 167/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρκαδόνας 

σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, και συγκεκριμένα: έξι (6) άτομα, 

με τις ακόλουθες ειδικότητες: ένα (1) άτομο ΔΕ Χειριστή Ισοπεδωτή Γαιών, στην Τεχνική 

Υπηρεσία, δύο (2) άτομα ΔΕ Χειριστών Γεωργικού Ελκυστήρα,  στην υπηρεσία Πρασίνου, 

ένα (1) άτομο ΔΕ Οδηγών Φορτηγού, στην Υπηρεσία Πρασίνου, δύο (2) άτομα ΥΕ Γενικών 

Καθηκόντων, στην υπηρεσία Πρασίνου. 

11. Την  υπ’ αριθμ. 182/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρκαδόνας με 

θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 167/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

περί Πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών για την 

αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας, ως 

προς την ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων , η οποία αντικαθίσταται από την ειδικότητα ΥΕ 

Εργατών Πυρασφάλειας. 



 
1. Την  υπ’ αριθμ. 185/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρκαδόνας με 

θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 182/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

περί Πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών για την 

αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας, ως 

προς την αντικατάσταση της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Φορτηγού από την ΥΕ Εργατών 

Πυρασφάλειας. 

2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6705/10,06.2022 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Φαρκαδόνας 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

  Την πρόσληψη έξι (6) ατόμων στην Τεχνική Υπηρεσία καθώς και στην υπηρεσία Πρασίνου, με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την εκτέλεση δράσεων 

πυροπροστασίας και συγκεκριμένα για τη διάνοιξη των ζωνών πυροπροστασίας στις δασικές και 

θαμνώδεις εκτάσεις, τον καθαρισμό από τα ξερά χόρτα και βάτα των κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών 

οικοπέδων και τον καθαρισμό περιαστικών δασών και αλσυλίων του Δήμου, όπως ακολουθεί: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

100 Δήμος Φαρκαδόνας Γ.Γεννηματά 1 
ΔΕ Χειριστών Γεωργικού 

Ελκυστήρα 
4 μήνες 2 

101 Δήμος Φαρκαδόνας Γ.Γεννηματά 1 
ΥΕ Εργατών 

Πυρασφάλειας 
4 μήνες 1 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

α)  Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου  Α΄.  

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,   

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα  ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 

ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

  

α)  Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου  Α΄.  



 

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,   

γ) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

  

α)  Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου  Α΄.  

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,   

γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που 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 και 

αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω 

άδειας οδηγού γεωργικού μηχανήματος. 

 

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

α)  Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου  Α΄.  

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,   

γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που 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 και 

αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω 

άδειας οδηγού γεωργικού μηχανήματος. 

 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο 

ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της 

αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο 

τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι 

κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία 

της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης 

ημεδαπής . 

  

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 Δεν  απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 

 

 

 

 

 

 



 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 

θέσεως που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση 

ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση). 

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά άρθρο 47 παρ. 1 του 

Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν, πέραν των τυπικών και τυχόν 

πρόσθετων προσόντων, και τα εξής δικαιολογητικά:  

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης. 

3. Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ 

4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος 

5. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε 

οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ 

υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 

ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

6. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν εργαστεί με συμβάσεις εργασίας 

ορισμένου χρόνου των οποίων η διάρκεια να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών ,σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 

102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο χώρο των ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φαρκαδόνας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

(www.farkadona.gr) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, οδός Γ. 

Γεννηματά 1, Τ.Κ. 42031 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2433350011,2433350033), εντός προθεσμίας μιας 

(1) ημέρας, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος, δηλαδή  την Τρίτη 02 Αυγούστου 2022. 

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΝΑΝΤΗΣ 

 


