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                                   40 100 Τύρναβος   
Πληροφορίες:          Μ. Γρηγοριάδου   

Τηλέφωνο:                       2492 3 50127   
Φαξ:                                 2492 3 50118   

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη Προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου  (δίµηνης 

χρονικής διάρκειας) 
 
Ο ∆ήµος Τυρνάβου ύστερα από την υπ’ αριθ. 152/2019 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 
προσωπικό  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δεκαέξι  (16) 
ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, (βλ. 
ΠΙΝΑΚΑ Α) µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

∆Ε Οδηγού 
Απορριµµατοφόρου  2 ΜΗΝΕΣ 04 

∆ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

ΥΕ Εργάτες 
Καθαριότητας - 
Συνοδοί 
Απορριµµατοφόρου  

2 ΜΗΝΕΣ 12 

              ΣΥΝΟΛΟ                            16 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

∆Ε Οδηγού 
Απορριµµατοφόρου  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού 
Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών 
Αυτοκινήτων ή  
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 
Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή  
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος 
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή  
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή  

ΑΔΑ: 6ΡΖΒΩΗΚ-ΜΝΧ



Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας 
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: 
- Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή  
- Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
 -Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
ή  
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 
1346/1983 ή  
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  
ΙΕΚ ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
                             
 β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.  
 γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .  
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) 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.∆. 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  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου . 
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
α) 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.∆. 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  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.  
 β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.  
 γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).   
  

ΑΔΑ: 6ΡΖΒΩΗΚ-ΜΝΧ



ΥΕ Εργάτες 
Καθαριότητας - 
Συνοδοί 
Απορριµµατοφόρου 

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφα Απαιτούµενων Προσόντων. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής 
επίσηµη µετάφραση αυτού 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 
3. Υπεύθυνη δήλωση  

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
∆ήµος Τυρνάβου Σταύρου Καράσσου 1 Τ.Κ. 401 00 Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού 
υπόψιν κας Γρηγοριάδου   Μαρίας  ( τηλ. επικοινωνίας:  24923-50127 ).  
Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών 
από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων 
 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Να αναρτηθεί στο πρόγραµµα : ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στα καταστήµατα 
των λοιπών δηµοτικών ενοτήτων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
                                               Ο ∆ήµαρχος Τυρνάβου 
 
 
                                Σαρχώσης Παναγιώτης 

ΑΔΑ: 6ΡΖΒΩΗΚ-ΜΝΧ
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