
 
1 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Καρπενήσι ,   21.12.2017 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ        
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                                                                                 Αριθµ.Πρωτ.:   19170 

Ταχ.∆/νση: Ύδρας 6   
Τηλ.             2237350000 
Fax:           2237350028 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Ο  ∆ήµαρχος  Καρπενησίου 
 

Έχοντας  υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) µε αντικείµενο την 
πρόσληψη προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών διµήνου χρονικής διάρκειας. 

2. Την αριθµ. 463/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καρπενησίου µε την οποία 
διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης τριών (3) Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου  µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας.  

3. Την αριθµ. 1561/229738/21.12.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας µε την οποία διαπιστώθηκε η νοµιµότητα της  463/2017  
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρπενησίου.  

 
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ µ ε 

Την πρόσληψη (3) χειριστών Μ.Ε. µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για 
διάστηµα δύο (2) µηνών, όπως φαίνεται παρακάτω:  
 
α/α 

 
Ειδικότητα 

 
Αριθµός 
ατόµων 

∆ικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν στο ∆ήµο 

 
1. 
 

∆Ε Χειριστών  
Μηχανηµάτων Έργων 
(για το ME .63017 -140 
P.S. ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) 

 
1 
 

1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο  Α.∆.Τ. 
3. Αντίγραφο  Άδειας µηχανοδηγού-χειριστή ΜΕ  3ης Ειδικότητας  Α’ 

Οµάδας ΜΕ 3.5 του Π.∆.113/2012  
4. Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου 
5. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών 
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυµα διορισµού σύµφωνα µε 

τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούµενο δωδεκάµηνο 
δεν απασχολήθηκαν µε δίµηνη σύµβαση µε τις διατάξεις του άρθρου 
206 του Ν.3584/07 και γ) έχει µεσολαβήσει κενό χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον 3 µηνών από τη λήξη τυχόν προηγούµενης σύµβασης µε 
το ∆. Καρπενησίου. 

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 
2. 
 

∆Ε Χειριστών  
Μηχανηµάτων Έργων 

(για το JCB.:ΜΕ. 
34485- 97 P.S.  στη 
∆ηµοτική Ενότητα 

Κτηµενίων) 

 
1 
 

1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο  Α.∆.Τ. 
3. Αντίγραφο  Άδειας µηχανοδηγού-χειριστή ΜΕ 1ης Ειδικότητας  Β’     
        Οµάδας ΜΕ 1.3 του Π.∆.113/2012  
4.     Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου 
5.     Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών 
6.     Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυµα διορισµού σύµφωνα µε      
        τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούµενο δωδεκάµηνο   
        δεν απασχολήθηκαν µε δίµηνη σύµβαση µε τις διατάξεις του άρθρου     
        206 του Ν.3584/07 και γ) έχει µεσολαβήσει κενό χρονικό διάστηµα  
        τουλάχιστον 3 µηνών από τη λήξη τυχόν προηγούµενης σύµβασης µε  
        το ∆. Καρπενησίου. 
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΔΨΗΩΕΓ-ΜΙΛ
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3. 
 

∆Ε Χειριστών  
Μηχανηµάτων Έργων 

(για το φορτωτή :ΜΕ 
63016-160 P.S. στη 
∆ηµοτική Ενότητα 

∆οµνίστας) 
 

 
1 
 

1.    Αίτηση 
2.    Φωτοαντίγραφο  Α.∆.Τ. 
3.    Αντίγραφο  Άδειας µηχανοδηγού-χειριστή ΜΕ 1ης Ειδικότητας Α’  
       Οµάδας ΜΕ 1.5 του Π.∆.113/2012   
4.    Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου 
5.    Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών 
6.    Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυµα διορισµού σύµφωνα µε  
       τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούµενο δωδεκάµηνο    
       δεν απασχολήθηκαν µε δίµηνη σύµβαση µε τις διατάξεις του άρθρου      
       206 του Ν.3584/07 και γ) έχει µεσολαβήσει κενό χρονικό διάστηµα  
       τουλάχιστον 3 µηνών από τη λήξη τυχόν προηγούµενης σύµβασης µε  
       το ∆. Καρπενησίου. 
7.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά στα γραφεία του ∆ήµου µέχρι 27.12.2017 
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Καρπενησίου (Ύδρας 6), στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου Καρπενησίου και στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

  

Ο ∆ήµαρχος  

 

Νικόλαος Σουλιώτης 

 
 

ΑΔΑ: 7ΔΨΗΩΕΓ-ΜΙΛ
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