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Πλήρωσης   Τεσσάρων   ( 4   )  θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου δίμηνων συμβάσεων   του Δήμου  Ζαγορίου  Ν. Ιωαννίνων 

που εδρεύει στους Ασπραγγέλους.

         Ο Δήμος Ζαγορίου ,ύστερα από την αριθ.192/2013  απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ,η νομιμότητα της οποίας ελέγχθηκε από το τμήμα Τοπικής Αυτ.σης και 
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
,συνολικού αριθμού τέσσερα  (4) άτομα ,προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών 
του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ,ειδικότητες ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας,με 
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο.                                            

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός 
ατόμων

101
Δήμος 
Ζαγορίου Ασπράγγελοι

ΥΕ 16 
Εργάτες 

καθαριότητ
ας 

2
Μήνες 4

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός Θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα
101     Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (Προσωπικό καθαριότητας)

  Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με το αρθ.5,παρ 2 
του Ν2527/1997

      Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Κ.Μ.    /  θ.π.            15-10-20091

ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΡΞ-Τ1Ι



                                        ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω 
δικαιολογητικά :
1 Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
2.  Φωτοαντίγραφο Διπλώματος οδήγησης  κατηγορίας Β  που να είναι σε ισχύ .
3.  Υπεύθυνη Δήλωση  ότι πληρούν  τα γενικά τυπικά προσόντα διορισμού ,που προβλέπονται για 
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους  του Ν.3584/2007.
5.Κάρτα ανεργίας ,με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ , η ημερομηνία της οποίας δεν θα απέχει 
περισσότερο από μία (1) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων.
   Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή  υπεύθυνης δήλωσης  και κάρτας ανεργίας. 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ,πρόσφατης έκδοσης ,προκειμένου  για υποψηφίους 
που έχουν ανήλικα τέκνα  ή είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων οικογενειών ή  μονογονειακών 
οικογενειών . 

    Προτάσσονται κατά σειρά : α )  οι Δημότες του Δήμου Ζαγορίου και β) των υπολοίπων 
Καλλικρατικών Δήμων ήτοι; Πωγωνίου, Κόνιτσας ,και Ζίτσας  του Νομού Ιωαννίνων.

     Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στα γραφεία του Δήμου 
Ζαγορίου  (  Ασπράγγελοι) ,όπου θα υποβάλλουν αυτοπροσώπως αιτήσεις κατά τις 
εργάσιμες ημέρες  και ώρες μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη 
της ανάρτησης της παρούσης  στο χώρα ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην 
αρμόδια  υπάλληλο   ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ  .Περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλ. του Δήμου 26533-60313.
 

                                   Ο Δ Η ΜΑ Ρ Χ Ο Σ

            ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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