
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας  
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν. 
2. Την αριθ. πρωτ. 9987/28-07-2020/ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 68ΙΔΩΛ2-1ΝΚ) απόφαση του 

Δημάρχου Μακρακώμης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του 
Δήμου. 

3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 169 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 206 του 
Ν.3584/2007, όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει 
5. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 41 του ν.4325/2015, όπως ισχύει 
6. Tην αρ. 157/2022 (ΑΔΑ: 63Σ8ΩΛ2-ΡΤ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

μας, περί πρόσληψης συνολικά οκτώ (8) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας τεσσάρων 
(4) μηνών, για την αντιμετώπιση των αναγκών της πυρασφάλειας. 

7. Την αρ. πρωτ. 12601/02-06-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, 
σχετικά με την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την πρόσληψη του ανωτέρω 
προσωπικού 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε  

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ως εξής: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΕ Εργατών 

Γενικών 

Καθηκόντων 

3 

i. Να πληρούν τα γενικά προσόντα 

διορισμού που προβλέπονται για 

τους μόνιμους υπαλλήλους του 

πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 

Τέσσερις (4) μήνες 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Αφών Πάππα 2 
Τ.Κ.: 35003, Σπερχειάδα 
Τηλ.: 22363-50214 
Email: info@dimosmakrakomis.gov.gr 

                      Σπερχειάδα, 21/06/2022 
                      Αρ. Πρωτ.:   13659/5654 
 

                       (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
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ii. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 

προσόντα (άρθρο 5, παρ. 2 του 

Ν.2527/1997) 

ΔΕ Οδηγών (χωρίς 

κάρτα ψηφιακού 

ταχογράφου) 

1 

i. Να πληρούν τα γενικά προσόντα 

διορισμού που προβλέπονται για 

τους μόνιμους υπαλλήλους του 

πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007. 

ii. Να είναι κάτοχοι ισχύουσας  

επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ 

τουλάχιστον κατηγορίας 

Τέσσερις (4) μήνες 

 
 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία μας, πρέπει 
να υποβάλλουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
2. Τίτλο σπουδών βάσει του ανωτέρω πίνακα απαιτούμενων προσόντων 
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά 

προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου 
μέρους του Ν.3584/2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 169 του 
Ν.3584/2007 (χορηγείται από την Υπηρεσία μας) 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν ή έχουν 
απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, το οποίο οριοθετείται ρητώς εκ του νόμου, με αφετηρία το 
τέλος της απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς 
τα πίσω (χορηγείται από την Υπηρεσία μας) 

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
6. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ  
7. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ  
8. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου - ΑΦΜ  
9. Αντίγραφο αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, όπου ο ενδιαφερόμενος να 

εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος 
 
Όσοι υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις ΔΕ Οδηγών θα υποβάλλουν επιπλέον: 
 
1. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ τουλάχιστον κατηγορίας 
2. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) στην 

περίπτωση που δεν αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός στην άδεια οδήγησης. 
 
 

 
 

ΑΔΑ: 60ΡΩΩΛ2-ΣΙΠ



 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά από 22/06/2022 έως και 27/06/2022 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του 
Δήμου – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (Δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα). 
 
 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 
Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της έδρας του Δήμου (Δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 
35003, Σπερχειάδα) και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο δικτυακό τόπο 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
 

Πληροφορίες παρέχονται από το Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου – Γραφείο 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: 
Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα, τηλέφωνο: 2236350214 και 22363502015). 
 

 

 

 

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
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