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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως την 5η Ιουλίου 2021, για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών αυξημένων αναγκών, λόγω της σοβαρής 
απειλής της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 (Ν. 4745/20 άρθρο 74 παρ. 2, όπως 
αντικαταστάθηκε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της με το άρθρο 175 του N. 4764/20». 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06-11-2020 τ. Α ́), όπως 

αντικαταστάθηκε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της με το άρθρο 175 του N. 
4764/20 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α'), 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 τ. Α ́)  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/03-03-1994 τ. Α ́) 
5. To υπ. αριθ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  
6. Το Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/τ.Α’/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
7. Τις υπ. αριθ. 25/2021 (ΑΔΑ: 6758ΩΡΞ-ΛΩΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ζαγορίου αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του  

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του ως εξής : 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 1) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ 
ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας . 2) Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 
ειδικότητας του τίτλου σπουδών 3)Γνώση 
χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:α) επεξεργασίας 
κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου 

Έως 8 μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης 

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών 
Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. 
με κατεύθυνση Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. ή 
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – 
Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε. με κατεύθυνση 
Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε ή Πτυχίο ή δίπλωμα 
τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ή 
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση 
Δομοστατικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών 
Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας 
και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – Πολιτικών 
Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Δομοστατικών 
Μηχανικών Τ.Ε. 2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου 

Έως 8 μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

1 1) Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διεθνούς 
Εμπορίου ή Διοίκησης Παραγωγικών 
Μονάδων ή 3 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή 
Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης 
Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εμπορίας και 
Διαφήμισης ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών 
Εργασιών ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και 
Εκμεταλλεύσεων ή Τυποποίησης και 
Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής 
και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και 
Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών 
ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – 

Έως 8 μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης 



Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές 
Χώρες ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας και 2) γνώση Χειρισμού 
Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, 
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου.» 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  
2. Να διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν.  
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν 
καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά 
τους δικαιώματα).  
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση τους να υποβάλλουν:  
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.  
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά 
προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007.  
3. Δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα όπως αυτά προβλέπονται και 
αντιστοιχούν στις αναφερόμενες ειδικότητες.  
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 23/02/2021 και ώρα 23:59 Καλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικό τρόπο στο email: d.zagoriou@zagori.gr  
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ  
 
Η υπηρεσία με απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας έως και 8 μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο 
χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα ανακοίνωση. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ 
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