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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου  
 
Ο Δήμος Ζαγορίου έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 
234/τ.Α΄/2009) 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 
143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών & 
Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 41 του ν.4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της 
Π.Ν.Π.-ΦΕΚ 102/τ. Α΄/26-08-2015). 

1. Την αριθ. 11/12022 (ΑΔΑ: 61ΨΛΩΡΞ-14Γ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζαγορίου «Πρόσληψη 
προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών» 

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζαγορίου (ΦΕΚ 
2769/τ.Β΄/02-09-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

Ανακοινώνουμε 

Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ΔΕ Χειριστή  μηχανήματος  έργου  



,με αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο τριών (3) 
μηνών και ενός (1) εργάτη καθαριότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας με 
αντίστοιχα τυπικά προσόντα για χρονική περίοδο δύο (2 μηνών) ήτοι 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ

ΟΣ 
ΑΤΟΜ
ΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙ
Α 

ΔΕ Χειριστών 
μηχηχανημάτων 
έργου 
 

1 1.  Να πληρούν τα γενικά προσόντα 
διορισμού που προβλέπονται για τους 
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου 
μέρους του ν. 3584/07.  
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ 
ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012, για τα 
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 
της υπ’ αριθμ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου 
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (*), 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών 
Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 
Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε 
τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει 
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση 
της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω 
άδεια μηχανοδηγού -χειριστή 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 

Έως τρείς 
(3)  μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

σύμβασης 



συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται 
δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψήφιους με τα προσόντα της 
προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται 
η πρόσληψη με προσόν διορισμού 
οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής 
μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
«Σε περίπτωση που δεν καθίσταται 
δυνατή η πλήρωση των θέσεων του 
κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα 
προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, 
επιτρέπεται η κά λυψή τους με προσόν 
απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκ 
παίδευσης και τριετή τουλάχιστον 
εμπειρία". 

3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα 
διορισμού που προβλέπονται για τους 
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου 
μέρους του ν. 3584/07.  
 
 

ΥΕ εργατών 
καθαριότητας 

1 Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 
τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους 
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) 
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 
κατώτερης τεχνικής σχολής του 
ΝΔ580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής . 

Έως Δύο 
(2) μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

σύμβασης 

 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

 
ΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει 

την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 

(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 



 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν 
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν 
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:  
1 Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας  
2.Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση 
πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής ,επίσημη μετάφραση 
αυτού. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση  ότι πληρούν  τα γενικά τυπικά προσόντα 
διορισμού ,που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του 
πρώτου μέρους  του Ν.3584/2007. 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ,πρόσφατης έκδοσης 
,προκειμένου  για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα  ή είναι 
πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων οικογενειών ή  μονογονειακών 
οικογενειών .  
     
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου 
Ζαγορίου (Δ/νση: Ασπράγγελοι , τηλ: 26533 60313 & 26533 60315) και αρμόδιος 
για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Σαββούλα Σακελλαρίου καθώς και στο 
ΚΕΠ του  Δήμου .τηλ. 26533 60318 & 26533 60319  κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 
Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε 
προθεσμία πέντε  (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο 
ανακοινώσεων του Δήμου  . 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 

 Γεώργιος Σουκουβέλος 
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