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                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για  την  πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου 

Ο Δήμος Δωρίδος   ύστερα από την αριθμ. 125/2012 απόφαση του Δ.Σ. η 
οποία  εγκρίθηκε   με  την  αριθμ.5015/112201/15-6-2012  εγκριτική  της  Γ.Γ. 
Περιφέρειας  Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος   ανακοινώνει  ότι θα προσλάβει 
προσωπικό  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, 
συνολικού αριθμού τριάντα  έξι   (36)  ατόμων,  προς  κάλυψη των αναγκών 
υπηρεσιών  του   για  τις  εξής  κατά   αριθμό  ατόμων,  ειδικότητες  με  τα 
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:
 
Α/α Ειδικότητα Αριθμός

ατόμων
Τυπικά προσόντα  Χρονική 

διάρκεια 
1 ΔΕ28 χειριστών 

μηχανημάτων 
έργων
(διαμορφωτήρα 
ισοπεδωτή 
Greader

1 Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να 
είναι  κάτοχοι  άδειας 
χειριστή  μηχανημάτων 
έργου  ομάδας   Z΄  και 
τάξης Γ σύμφωνα  με το 
ΠΔ  31/1990   και  άδεια 
οδήγησης 
επαγγελματική  ή 
ερασιτεχνική   και  να 
πληρούν  τα  γενικά 
προσόντα   διορισμού 
που  προβλέπονται   για 
τους  μόνιμους 
υπαλλήλους του πρώτου 
μέρους ν. 3584/2007

2 μήνες 

2. ΔΕ28 χειριστών 
μηχανημάτων 
έργων (JCB) 

1 Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να 
είναι  κάτοχοι  άδειας 
χειριστή  μηχανημάτων 
έργου  ομάδας   Β΄  και 
τάξης  Δ΄  σύμφωνα  με 
το  ΠΔ  31/1990   και 
άδεια  οδήγησης 
επαγγελματική  ή 
ερασιτεχνική   και  να 
πληρούν  τα  γενικά 

2 μήνες



προσόντα   διορισμού 
που  προβλέπονται   για 
τους  μόνιμους 
υπαλλήλους του πρώτου 
μέρους ν. 3584/2007

3 
Εργατών 
καθαριότητας
(προσωπικό 
καθαριότητας 
ΟΤΑ)  

15 Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να 
πληρούν    τα  γενικά 
προσόντα   διορισμού 
που  προβλέπονται   για 
τους  μόνιμους 
υπαλλήλους   του 
πρώτου  μέρους  ν. 
3584/2007 

2 μήνες 

4. Εργατών 
καθαριότητας 
(προσωπικό 
πυρασφάλειας) 

15 Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να 
πληρούν    τα  γενικά 
προσόντα   διορισμού 
που  προβλέπονται   για 
τους  μόνιμους 
υπαλλήλους   του 
πρώτου  μέρους  ν. 
3584/2007

2 μήνες 

5. Ναυαγοσώστες
 Για  τις 
παραλίες 
Χιλιαδού 
Σεργούλα 
Παραθάλασσο 
Βάθη   του 
Δήμου Δωρίδος 

4
Α.ΓΙΑ ΠΕ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤ
ΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα 
Επιστήμης 
Φυσικής 
Αγωγής και 
Αθλητισμού 
ειδικότητας 
Κολύμβησης ή 
Υδατοσφαίριση
ς ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο 
πτυχίο ή 
δίπλωμα 
Ελληνικού 
Ανοικτού 
Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων 
Σπουδών 
Επιλογής 

2 μήνες 



(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος 
σχολών της 
ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, 
αντίστοιχης 
ειδικότητας,

β) Άδεια 
ναυαγοσώστη, 
εκδιδόμενη 
από Λιμενική 
Αρχή.

Β.ΓΙΑ ΔΕ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤ
ΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Οποιοδήποτε 
πτυχίο ή 
δίπλωμα ή 
απολυτήριος 
τίτλος 
δευτεροβάθμια
ς ή 
μεταδευτεροβά
θμιας 
εκπαίδευσης 
της ημεδαπής 
ή άλλος 
ισότιμος τίτλος 
της 
αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως 
ειδικότητας.

β) Άδεια 
ναυαγοσώστη, 
εκδιδόμενη 
από Λιμενική 
Αρχή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α 



ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

α) Απολυτήριος 
τίτλος 
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 
Επαγγελματική
ς Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 
του Ν. 
2817/2000 της 
ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος 
τίτλος της 
αλλοδαπής.

β) Άδεια 
ναυαγοσώστη, 
εκδιδόμενη 
από Λιμενική 
Αρχή.



ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 
18 ΕΩΣ 45 
ΕΤΩΝ

Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  έχουν  ηλικία   από  18  εως  65  ετών    πλην  των 
ναυαγοσωστών που πρέπει να έχουν ηλικία από 18 εως 45 ετών 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι  ενδιαφερόμενοι  μαζί  με  την  αίτησή  τους   πρέπει  να  υποβάλουν 
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά  

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους 
ταυτότητας

2. Κυρωμένο  φωτοαντίγραφο  του  τίτλου  των  σπουδών  τους.  Σε 
περίπτωση  πτυχίου  ή  τίτλου   σπουδών  της  αλλοδαπής   επίσημη 
μετάφραση αυτού.

3. Υπεύθυνη  δήλωση του ν. 1599/86 ότι πληρούν  τα γενικά προσόντα 
διορισμού  που  προβλέπονται  για  τους  μόνιμους  υπαλλήλους  του  α’ 
μέρους του ν. 3584/2007.

4. Επικυρωμένο  φωτ/φο  της  απαιτούμενης   κατά  περίπτωση  άδειας 
Υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο 
εντός δωδεκαμήνου 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλουν αίτηση 
 στα  γραφεία  του  Δήμου  Δωρίδος  (στο  Λιδωρίκι)   και  στις  έδρες  των 
υπολοίπων   τριών  Δημοτικών  Ενοτήτων  του  Δήμου  Δωρίδος  :  Ευπαλίου, 
Βαρδουσίων και Τολοφώνος   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  μέσα σε 
προθεσμία πέντε (5) ημερών   ήτοι από 20-6-2012  εως και  26/6/2012
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2266031100 αρμόδια υπάλληλος κ. 
Δούκα Θεοδώρα 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ
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