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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19 από τους Ο.Τ.Α.) του Ν. 4745/20
2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994
4. Την υπ’ αρίθμ. 13/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ζίτσας περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών
αυξημένων αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από
τον κορωνοϊό COVID-19 (Ν. 4745/20 άρθρο 74 παρ. 2, όπως
αντικαταστάθηκε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της με το άρθρο 175
του N. 4764/204.
5. Την αρ. πρωτ. 1044/26-01-2021 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού
και Λογιστηρίου όσον αφορά την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
την πρόσληψη στο Δήμο Ζίτσας του εξής προσωπικού :
α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

ΥΕ Εργατών/τριών
Καθαριότητας

6

Από την υπογραφή της σύμβασης και
μέχρι 05/07/2021

2

ΔΕ Χειριστών/τριών
Μηχανημάτων Έργων (JCB)

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και
μέχρι 05/07/2021

3

ΥΕ Καθαριστών/τριών
σχολικών μονάδων

4

Από την υπογραφή της σύμβασης και
μέχρι 30/06/2021

4

TE Νοσηλευτών/τριών

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και
μέχρι 05/07/2021

5

ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και
μέχρι 05/07/2021

6

ΔΕ Διοικητικού

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και
μέχρι 05/07/2021

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να πληρούν τα
γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του Ν.3584/07
Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του
Ν.2527/97
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ (JCB)
α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
Ομάδας Β΄ και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄ ή Α΄, Ειδικότητας 1ης του Π.Δ. 113/2012 για
τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-32013 απόφασης όπως ισχύει
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών
Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη
άδεια άσκησης επαγγέλματος. 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
υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική
απόφαση 3486/1979).
-Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε το ανωτέρω πτυχίο (στοιχείο β)
αρκεί οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της
αλλοδαπής ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Γίνεται

επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
-Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε το ανωτέρω πτυχίο (στοιχείο
β)αρκεί Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ.
απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και
το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 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 παραπάνω άδειας
µηχανοδηγού – χειριστή
-Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε το ανωτέρω πτυχίο αρκεί
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980
απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 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 παραπάνω άδειας
µηχανοδηγού-χειριστή
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του
Ν.2527/97.
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού-Νοσηλεύτριας και
γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να
είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος
(ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών
Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι
το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
α)πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ
της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.), ή
ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και
β) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικά

φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
- Πτυχίο Β` κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α` κύκλου
Σπουδών Τ.Ε.Ε.
οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος
τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή -Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: α) Διοικητικών
Υπηρεσιών
– Γραμματέων β) Οικονομίας γ) Βιβλιοθηκονομίας ή - Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου
των τμημάτων:α) Υπαλλήλων Λογιστηρίου, β) Υπαλλήλων Διοίκησης, γ) Εμπορικών
Επιχειρήσεων ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
β) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικά
φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου

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
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται
για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα, όπου απαιτείται
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους) και πιστοποιητικό
γέννησης (για άγαμους).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλλουν με τα
συνημμένα δικαιολογητικά στο e-mail zitsa@zitsa.gov.gr, εντός προθεσμίας
τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της
ανακοίνωσης στο πρόγραμμα ∆ιαύγεια, στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.zitsa.gov.gr. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής με τον
προαναφερόμενο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέτουν αίτηση με τα
συνημμένα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Δ/νση: Λ.
Πασσαρώνος1, τηλ: 26533-60053).
Ο Δήμαρχος

Μιχαήλ Πλιάκος

