
                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                    
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         Αριθμ. Πρωτ. :  3259 

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, 

σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών 

 

 Ο Δήμος Μετσόβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού 

αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών στα πλαίσια κάλυψης των εποχικών αναγκών 

πυροπροστασίας. 

 Η πρόσκληση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007 

΄΄Κώδικας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων΄΄, όπως ισχύει, και μετά την υπ’ 

83/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετσόβου. 

 Η πρόσληψη θα γίνει για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και για τις κάτωθι 

ειδικότητες (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α΄) με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β΄):  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ - ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

Θέσης 

Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας 

Ειδικότητα Αριθμός 

ατόμων 

Διάρκεια 

σύμβασης 

100 Τεχνική 

Υπηρεσία 

ΔΕ Μετσόβου ΥΕ Εργατών 

πυρασφάλειας 

2 4μήνες 

100 Τεχνική 

Υπηρεσία 

ΔΕ Εγνατίας ΥΕ Εργατών 

πυρασφάλειας 

1 4μήνες 

101 Τεχνική 

Υπηρεσία 

ΔΕ Μετσόβου, 

Εγνατίας & 

Μηλέας 

ΔΕ 28 

Χειριστών 

Μηχανημάτων 

Έργων (JCB)   

1 4μήνες 

   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

Θέσης 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα  

(τυπικά & τυχόν πρόσθετα προσόντα) 

100 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα 

 

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων έργων Ομάδας 

Μηχανημάτων Β΄ Τάξης Δ΄,  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90 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 Απόφασης με 

αριθ.οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 (*).  



β) 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 άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω 

άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου 

τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική 

(Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α) ) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων έργων 

Ομάδας Μηχανημάτων Β΄ Τάξης Δ΄,  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90 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 Απόφασης με 

αριθ.οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 (*).  

β) 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 άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 

μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου 

είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική 

(Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α) ) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων έργων 

Ομάδας Μηχανημάτων Β΄ Τάξης Δ΄,  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90 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 Απόφασης με 

αριθ.οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013. 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 

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 μηχανοδηγού-χειριστή (*). 



γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική 

(Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α) ) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων έργων 

Ομάδας Μηχανημάτων Β΄ Τάξης Δ΄,  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90 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 Απόφασης με 

αριθ.οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013. 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 

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 έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 

μηχανοδηγού-χειριστή (*). 

γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική 

(Υπουργική Απόφαση 3486/1979). 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να 

προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά 

ήτοι: . 

- Ευκρινή φωτοαντίγραφo δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων 

δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της 

ταυτότητάς τους. 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου στον οποίο 

είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από 

τα ΚΕΠ. 

- Ισχύουσα άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας. 

- Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και φυσική καταλληλόλητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

  

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 16 Ιουνίου 2021 έως 22 

Ιουνίου 2021.  

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου : dmetsovou@1429.syzefxis.gov.gr  ή στο γραφείο  πρωτοκόλλου του 

Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 Η ανωτέρω ανακοίνωση θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου 

και θα είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Δήμου : www.dimosmetsovou.gr.  

 

                Ο Δήμαρχος 

 

 

      Τζαφέας Κωνσταντίνος  

mailto:dmetsovou@1429.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosmetsovou.gr/

