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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007  

2. Την υπ’ αρίθμ. 234/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας  (ΑΔΑ: Ψ9ΘΔΩΡΓ-
4ΘΡ) περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών 
και πρόσκαιρων αναγκών.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατέσσερα (14) άτομα, προς κάλυψη κατεπειγουσών, 
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του (πυροπροστασία) για τις 
εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα 
χρονική περίοδο: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟ
Σ 

ΑΤΟΜΩ
Ν 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ 
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 
 

13 άτομα 

1.Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97. 
2.Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του 
πρώτου μέρους του Ν.3584/07 

 
 

3 μήνες 
 

 
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

 
 

1 άτομο 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ 
ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) 
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή  
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας 
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή  

 
 

3 μήνες 
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Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή  
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή  
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς 
ειδικότητας, δηλαδή:  
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή  
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού 
Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
 -Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή  
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή  
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού 
Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης  Ε΄ 
κατηγορίας, ελλείψει αυτής Δ΄ κατηγορίας, ελλείψει 
αυτής  Γ΄  κατηγορίας, και  

3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις 
Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα) 

1. Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .  
2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Ε΄ 
κατηγορίας, ελλείψει αυτής Δ΄ κατηγορίας, ελλείψει 
αυτής  Γ΄  κατηγορίας, και  
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις 
Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν). 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
1. 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 
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 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
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2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Ε΄ 
κατηγορίας, ελλείψει αυτής Δ΄ κατηγορίας, ελλείψει 
αυτής  Γ΄  κατηγορίας και  
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις 
Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
1. 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 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Ε΄ 
κατηγορίας, ελλείψει αυτής Δ΄ κατηγορίας, ελλείψει 
αυτής  Γ΄  κατηγορίας και  
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις 
Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν). 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με 
την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου) 

Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ ή Γ΄+ Ε΄  από την 10η 
Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να 
προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 
74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄).  Σύμφωνα με το ίδιο 
π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν μία από τις ανωτέρω 
άδειες οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 
εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω 
πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014 
την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω 
πιστοποιητικό. 
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
απαιτείται : 

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το 
οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την 
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. 
στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του 
ενδιαφερομένου. 

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας 
οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε 
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μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή 
υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και 
απαιτούνται από την ανακοίνωση. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση 
επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω 
πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να 
γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης 
ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως 
σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να 
αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω 
πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν 
λόγω επιτροπής. 

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν 
προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά 
την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η 
ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης 
θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και 
σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να 
χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή 
φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

α) η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής 
στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και  
β) η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 
του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει 
την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την 
προκήρυξη. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να 
γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
«περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης 
ημεδαπής». 
 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και εν γένει να πληρούν 
τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του 
πρώτου μέρους του ν. 3584/07 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
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 2. Υπεύθυνη δήλωση: α) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 β) 
στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12) από την 
τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή 
νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού 
υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση 
που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την 
ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).  

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους) και πιστοποιητικό 
γέννησης (για άγαμους). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ζίτσας 
(Δ/νση: Λ. Πασσαρώνος1, τηλ: 26533-60053) και αρμόδιος  για την παραλαβή είναι ο 
υπάλληλος Τσάγγας Κων/νος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους 
και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία εννέα ημερών έπειτα από την ανάρτησή 
της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου ήτοι από 08/07/2019 έως 
16/07/2019) και ώρα 10:00- 14:00. Η σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση θα 
διατίθεται στην έδρα του Δήμου (Δημαρχείο Ελεούσας), στις έδρες των Δημοτικών 
Ενοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.zitsa.gov.gr . 

 

         Ο Δήμαρχος  

 

       Μιχάλης Πλιάκος 
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