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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007

2.

Τις διατάξεις του άρθρου14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.

4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999
3.

Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.

4.

Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου(ΦΕΚ 64/14.3.2020)
5.

Την υπ΄αριθμ. 259/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί πρόσληψης προσωπικού για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών» και την υπ’ αριθμ. 276/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί
πρόσληψης προσωπικού»
6.

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

(ΦΕΚ/2789/τ.Β'/15-10-2012).
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8)
ατόμων και συγκεκριμένα:
Α/Α

1.

Ειδικότητα
Εργατών Γενικών
Καθηκόντων ΥΕ

Οδηγός ΔΕ
2.

Τυπικά Προσόντα
1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα
διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου
μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης)
1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα
διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου
μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης)

Αριθμός

Χρονική
διάρκεια

3

4 μήνες

1

4 μήνες
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2. Ισχύουσα επαγγελματική
οδήγησης Γ’ ή Δ κατηγορίας

άδεια

3. Oµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή
Τεχνικού
Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών
Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.
1346/83 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικών
µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας
Ή
οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριο
τίτλος
αναγνωρισμένης
κατώτερης
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή
ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της
αλλοδαπής
Ή
Απολυτήριο
τίτλο
τουλάχιστον
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

3.

Διοικητικός ΔΕ

4.
Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής
Ικανότητας (ΠΕΙ)
1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα
διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου
μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης)

1

4 μήνες

1

4 μήνες

2. Απολυτήριο Λυκείου

4.

Χειριστής
Μηχανήματος
Έργου (εκσκαφέαφορτωτή) ΔΕ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ ή άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Α ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης
του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2
013 απόφασης του αρμόδιου
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκεσυμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ.
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015
απόφαση του αρμοδίου Υπουργού (*),
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
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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
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Ή
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ ή άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Α ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης
του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2
013 απόφασης του αρμόδιου
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκεσυμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ.
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015
απόφαση του αρμοδίου Υπουργού (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,
απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι
η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγούχειριστή χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Ή
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ ή άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Α ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης
του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2
013 απόφασης του αρμόδιου
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκεσυμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ.
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015
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απόφαση του αρμοδίου Υπουργού (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ.
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.Δ.
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 παραπάνω άδειας
μηχανοδηγού-χειριστή (*).
Ή
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ ή άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)
ομάδας Α ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης
του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2
013 απόφασης του αρμόδιου
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκεσυμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ.
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015
απόφαση του αρμοδίου Υπουργού (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ.
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.Δ.
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 παραπάνω άδειας
μηχανοδηγού-χειριστή (*).

5.

Διοικητικός ΠΕ

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

1

4 μήνες
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υπεύθυνης δήλωσης)
2.
Πτυχίο
ειδικότητας

6.

Υδραυλικός ΔΕ

ΑΕΙ

οποιασδήποτε

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος
τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄
τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια
Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ.
112/2012 όπως ισχύει* ,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού
Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής
Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής
ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983
ή Ν. 3475/2006 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
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Ή
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄
τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια
Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ.
112/2012 όπως ισχύει*,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,
απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της

1

4 μήνες
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ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι
η
ανωτέρω
άδεια
άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Ή
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος
τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄
τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια
Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ.
112/2012 όπως ισχύει,
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
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.Δ.
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 παραπάνω άδειας
άσκησης επαγγέλματος(*).
Ή
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄
τάξης ειδικότητας 1ης, ή άδεια
Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ.
112/2012.
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
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ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
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 παραπάνω άδειας
άσκησης επαγγέλματος (*).
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 είναι ανάγκη να προσλάβουμε προσωπικό
προκειμένου να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου που έχουν ανάγκη ενίσχυσης, ώστε να
ανταποκριθούμε στις έκτακτες συνθήκες.
Για το λόγο αυτό, πρέπει να προσλάβουμε για τέσσερις (4) μήνες: τρεις (3) εργάτες γενικών
καθηκόντων ΥΕ, έναν (1) οδηγό ΔΕ, έναν (1) Διοικητικό ΔΕ, έναν (1) χειριστή μηχανήματος έργου
(εκσκαφέα-εκσκαφέα) ΔΕ, έναν (1) Διοικητικό ΠΕ, έναν (1) υδραυλικό ΔΕ
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Δ/νση:47045
Βουργαρέλι) στο τμήμα προσωπικού του Δήμου κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στo e-mail: lamkon@dhmosktzoumerkwn.gr μέχρι και την Πέμπτη 7.1.2021
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη Διαύγεια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ

