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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού µέχρι και πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα 

 
Ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου κατόπιν της υπ’αριθµ.310/23-12-2014 απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, περί προσλήψεως εργατικού και τεχνικού προσωπικού µέχρι και 
πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, καθώς και την υπ’ αριθµ. 1616/16385/30-01-2015 εγκριτική απόφαση 
της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα 
προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα  
ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015, συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθµό 
ηµεροµισθίων: 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

(άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97). 5/άτοµο 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν υπερβεί το 65ο 
έτος της ηλικίας τους. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
    Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.  
 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς και Μουρεσίου, συντασσοµένου κατ’ άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 
(όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης, στο γραφείο του ΚΕΠ του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα και 
στον ιστοχώρο του προγράµµατος ‘∆ΙΑΥΓΕΙΑ’. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας µας, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
στη Ζαγορά, ταχ. δ/νση: Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 370 01, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, και συγκεκριµένα στο Γραφείο 
Προσωπικού, αρµόδιος υπάλληλος η κ. Φράντζα Ευαγγελία (τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.106), εντός  
προθεσµίας έξι (6) ηµερών, και συγκεκριµένα από 05-08-2015 έως και την 10-08-2015. 

 
 

             Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
             
 
 

                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  
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