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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών.
Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.689/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΗΧΣΩΗ9-ΙΤΧ), και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της παρ.2 του
άρθρου 2 Ν.4765/21, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) άτομα με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για την αντιμετώπιση
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και
συγκεκριμένα της κάτωθι ειδικότητας:
Ειδικότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αριθμός
Ατόμων

ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας
(Οδοκαθαριστές)
ΣΥΝΟΛΟ:

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5, παρ.2 του Ν.2527/1997).
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Χρονική
Διάρκεια
Έως δύο
(2) μήνες

23

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
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 στην παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4765/21).
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής και να την
υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(prokirixeis@trikalacity.gr). Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες και αρχίζει από την
επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος και συγκεκριμένα από 13/11/2021 μέχρι και 18/11/2021.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων
www.trikalacity.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
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