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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
χρονικής διάρκειας από την πρόσληψη έως και την 21-5-2021 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α). 

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

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει. 
4. Tην αριθ. 247/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας περί 

πρόσληψης Προσωπικού με σχέσης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες 
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών από πλημμύρες (ΙΑΝΟΣ), ως εξής: α) τρεις (3) 
άτομα ειδικότητας ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου  ορισμένου χρόνου διάρκειας από την πρόσληψη έως και 21-5-2021 για την 
αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αγράφων, β) δύο 
(2) άτομα ειδικότητας Υ.Ε. εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την πρόσληψη έως και 21-5-2021 για την 
αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας  του Δήμου Αγράφων,  

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων (ΦΕΚ 1895/Β΄/29.8.2011 

με τις τροποποιήσεις του στα ΦΕΚ 2513/Β΄/14.09.2012 και 3201/Β΄/30.11.2012) που 

ισχύει σήμερα. 

6. Την αριθ. πρωτ. 9109/16-12-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
μας σχετικά  με την  ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την πρόσληψη του 
ανωτέρω προσωπικού  
 
 

 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3584__2007_fek_143__28-07-2007_teyxos_a_kyrwsh_toy_kwdika_katastashs_dhmotikwn_kai_koinotikwn_ypallhlwn/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3584__2007_fek_143__28-07-2007_teyxos_a_kyrwsh_toy_kwdika_katastashs_dhmotikwn_kai_koinotikwn_ypallhlwn/
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Ανακοινώνει 

 
 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
πέντε (5) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 21-5-2021, 
διάφορων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να 
καλύψει έκτατες ανάγκες για την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  που προέκυψαν από 
τις πλημμύρες τις 18 και 19/9-2020 (ΙΑΝΟΣ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ EKTAKTOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 
Δήμος Αγράφων 

 

Κερασοχώρι 
(Δ. Αγράφων 

Ν. Ευρυτανίας) 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ  

από  την  
πρόσληψη 

έως και 21-5-2021 
3 

102 
Δήμος Αγράφων 

 

Κερασοχώρι 
(Δ. Αγράφων 

Ν. Ευρυτανίας) 

ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

από  την  
πρόσληψη 

έως και 21-5-2021 
2 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, και 

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 

ή 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
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 χειριστή. 

γ) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β΄ και άνω ειδικότητας 1ης (για 
το ΜΕ 1.3) του Π.Δ. 113/2012 ή Άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. ομάδας Β΄, Τάξης Γ΄ και άνω 
του Π.Δ. 31/1990. 

ή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β΄ και άνω ειδικότητας 3ης (για το 
ΜΕ 3.5) του Π.Δ. 113/2012 ή Άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. ομάδας Ζ΄, Τάξης Γ΄ και άνω του 
Π.Δ. 31/1990. 

102 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψήφιους 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. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ 

Αν   δεν  βρεθεί  υποψήφιος   με  τα  ανωτέρω  προσόντα,  θα   προσληφθεί  
χωρίς τυπικά προσόντα. 

 

 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει : 

1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. 
(Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 
(ΦΕΚ 128 Α΄) δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς 
και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα 
νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής 
ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά 
τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση.) 

2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο 
3. Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά 

τυπικά και πρόσθετα προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους 
εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

5. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού. 
Πιο συγκεκριμένα: 
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής. 
β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ 
άλλον νόμιμο τρόπο(άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 

ΑΔΑ: 6Κ15Ω6Α-ΨΓΖ



Σελίδα 4 από 5 

γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο 
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις. 
ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου 
Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής 
της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο 
λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από 
την απόλυση. 

 
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 
και εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν : 

1. Αίτηση (διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου) 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο 

έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους. 
3. Φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων τίτλων σπουδών ανά κωδικό θέσης 
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης και όλων των 

απαιτούμενων αδειών, ανά κωδικό θέσης 
5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά 

προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν έχουν κώλυμα 
πρόσληψης σύμφωνα με το ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας) 

 
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αιτήσεις για μια ή και περισσότερες ειδικότητες της 
ίδιας ή άλλης κατηγορίας, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα.  
 

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος Κερασοχωρίου συντασσομένου αποδεικτικού ανάρτησης, στο σύστημα 
«Διαύγεια» και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.agrafa.gr). 

 
Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης 
κατάστασης λειτουργίας της υπηρεσίας, μετά και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για 
την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως 
εξής: 

α) Να υποβάλλουν την αίτησή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη 
διεύθυνση:  x.stasinou@0929.syzefxis.gov.gr έως 14:00 

β) Να καταθέσουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αγράφων στην τοπική 
κοινότητα Κερασοχωρίου, κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00, απευθύνοντάς την στο 
τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας. 

 
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λόγω του κατεπείγοντος είναι τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στον 
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Κερασοχωρίου και της ιστοσελίδας 
του Δήμου Αγράφων, ήτοι από 17/12/2020 έως 22/12/2020. 

mailto:x.stasinou@0929.syzefxis.gov.gr
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Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων 
(www.agrafa.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την 
υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων 

 
 
ΣΤ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Η πρόσληψη των ατόμων θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου μετά την λήξη προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη 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. 

 
ΣΤ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των 
διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 
(ΑΣΕΠ).  

β) Η διάρκεια της σύμβασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες μέσα 
σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών σύμφωνα με το άρθρο 206 ν. 
3584/2007.  

γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 
άκυρη. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΡΑΦΩΝ   
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ 
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