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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ έως δύο μήνες

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας 
Έχοντας υπόψη:

1. Την  υπ’ αριθμ.  17/2017 απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  για  πρόσληψη
έκτακτου προσωπικού.

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικά  (2)
ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας, για
το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ», 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

100

Κοινωφελής
Επιχείρηση

Δήμου
Ζίτσας

Ελεούσα
Δήμου
Ζίτσας

  ΠΕ  Ψυχολόγων
«Από την ημερομηνία

υπογραφής έως 31-8-2017»
1

101

Κοινωφελής
Επιχείρηση

Δήμου
Ζίτσας

Ελεούσα
Δήμου
Ζίτσας

ΠΕ  Μουσικών
Σπουδών

«Από την ημερομηνία
υπογραφής έως 31-8-2017»

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, με
προτίμηση  στην  ειδίκευση  της  Παιδαγωγικής  ή  Σχολικής  Ψυχολογίας  και  άδεια
ασκήσεως  επαγγέλματος.  Για  τους  αποφοίτους  ΦΠΨ  πριν  το  1993  απαιτείται
μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

101

Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου
της ημεδαπής ή ισότιμο και  αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς  ιδρύματος  της  αλλοδαπής,
εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του
ν.1566/1985 ή απόφοιτο πιστοποιημένου ωδείου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία και το διαδίκτυο).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο  πτυχίου σπουδών.
3. Πιστοποιητικό του Δήμου ότι είναι εγγεγραμμένος/η στο δημοτολόγιο.
4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
5. Δελτίο ανεργίας ( ώστε να προκύπτουν οι μήνες ανεργίας).
6. Βεβαιώσεις απόδειξης εμπειρίας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό
τομέα  ή  άσκηση  επαγγέλματος  σε  καθήκοντα  ή  έργα  συναφή  με  το  αντικείμενο  της  προς
πλήρωση θέσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  και  να  την  υποβάλουν,  είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε  ταχυδρομικά με  συστημένη
επιστολή,  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Δήμου  Ζίτσας,  Βουνοπλαγιά,
υπόψιν της κας Αγγέλη Μαρίνας (τηλ. επικοινωνίας: 26513-65903). Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση.
Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι μέχρι  την  Δευτέρα,  03-7-2017. Ανάρτηση  της
ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος και στον ιστότοπο του Δήμου.

      Για την Κοινωφελή Επιχείρηση

Ο Πρόεδρος

 ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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