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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ   
Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Άγιος Γεώργιος, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, Τ.Κ. 37001 
Πληροφορίες: κα Γάκη Σπυριδούλα, τηλ.: 2426.350.124 
        
 
                                                                                                        Ζαγορά, 24-02-2021 
             Αριθμ. Πρωτ: 1962 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών,  εξαιτίας της ανάγκης 
λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων,  λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας 
υγείας,  που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, 
διάρκειας οκτώ (8) μηνών  

 

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ: 87/Α΄/07-06-
2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης » όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 175:«Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» του N.4764/20 (ΦΕΚ 
256/23.12.2020 τεύχος Α'), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 74 του 
Ν.4745/2020 (Α΄ 214) από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007),  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, 

5. Το υπ’αριθμ.πρωτ.:91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που μας 
κοινοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με το 
υπ’αριθ.πρωτ.:249042/29-12-2020 έγγραφό της, με το οποίο αναλύεται περαιτέρω η 
διαδικασία πρόσληψης του άρθρου 175 του N. 4764/20 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α'), 

6. Το υπ’αριθμ.πρωτ.:9755/08-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που μας 
κοινοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με το 
υπ’αριθ.πρωτ.:26214/10-02-2021 έγγραφό της, με το οποίο διευκρινίζεται προς αποφυγή 
τυχόν παρερμηνειών, ότι οι συμβάσεις του άρθρου 175 του N. 4764/20 έχουν εκ του νόμου 
διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες και ως εκ τούτου οι συμβάσεις 
που θα συναφθούν έως 28.02.2021 δύνανται να εξαντλήσουν  την μέγιστη διάρκεια των 
οκτώ μηνών, 

7. Την υπ’αριθμ.55/2021 (ΑΔΑ:ΨΟΦΡΩΡΚ-ΡΑ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου με θέμα: «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του 
Ν.4764/2020 και το υπ’ αριθμ.πρωτ.:91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου 
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Εσωτερικών, όπως αυτό τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με το υπ΄αριθμ.πρωτ.:9755/08-
02-2021  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών», 

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (ΦΕΚ 3321/Β΄/12-
12-2012), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 3056/Β΄/5-9-2017, 4414/Β΄/3-10-2018, 657/Β΄/28-2-
2019 και 5003/Β΄/31-12-2019) και ισχύει, 

9. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.:1292/05-02-2021 βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της 
δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
πλήρους απασχόλησης, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, 
λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά 
του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 

ατόμων 

101 
Δήμος Ζαγοράς - 

Μουρεσίου 
 

Ζαγορά 
(Ν. Μαγνησίας) 

 
YE Εργατών Καθαριότητας 

 
8 μήνες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 
 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997). 

 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
1. Οι υποψήφιοι Εργάτες Καθαριότητας να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και 
να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
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3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (ποινική 
καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).    
 

Β.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ευκρινή φωτοαντίγραφα:  

1.   Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 

2. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την 
ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης 
ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από 
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να 
προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει 
προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

3.   Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) του οικείου Δήμου, με την οποία 
να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου αυτού, για την απόδειξη του 
κριτηρίου της εντοπιότητας. Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού δεν γίνεται δεκτό 
πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δημότη. 
 

4.   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο 
μηνών από την  ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή 
νόμιμης απαλλαγής από αυτές για τους άνδρες (περιλαμβάνεται στην αίτηση). 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07» (περιλαμβάνεται στην αίτηση). 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία 
τοπική εφημερίδα του Νομού Μαγνησίας. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου και στο δικτυακό τόπο αυτού 
(http://www.dimos-zagoras-mouresiou.gr). 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
στην ηλεκτρονική δ/νση dzag.mour@gmail.com.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μία (1) ημέρα και αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της 
στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 
και στο δικτυακό τόπο αυτού (http://www.dimos-zagoras-mouresiou.gr), εφόσον η 
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία 
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, 
εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. 

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κ. Γάκη 
Σπυριδούλα  με τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.124). 

ΑΔΑ: 64Ν9ΩΡΚ-ΥΘΜ



4 
 

 

Τα κωλύματα απασχόλησης του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  
στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με την παρούσα ανακοίνωση. 

Πρόσληψη: Η υπηρεσία μετά από Απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης, μεταξύ των 
υποψηφίων που έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα 
Ανακοίνωση. Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους 
αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται 
λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά 
περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της 
σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 
 

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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