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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

 Έχοντας υπόψη: 

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

2. Την υπ’ αρίθμ. 85/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας  (ΑΔΑ: 64ΜΦΩΡΓ-
85Ρ) περί πρόσληψης προσωπικού συνολικού αριθμού έως δέκα (10) ατόμων για
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι  θα  προσλάβει  προσωπικό με  σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου,  συνολικού  αριθμού  δέκα  (10)  ατόμων,  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 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

10 άτομα

1.Δεν  απαιτούνται
ειδικά  τυπικά
προσόντα
σύμφωνα  με  την
παρ. 2 του άρθρου
5 του Ν.2527/97.
2.Να  πληρούν  τα

Τρεις (3) μήνες

ΑΔΑ: ΨΦ0ΛΩΡΓ-ΠΦΓ



γενικά  προσόντα
διορισμού  που
προβλέπονται  για
τους  μόνιμους
υπαλλήλους  του
πρώτου  μέρους
του Ν.3584/07

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 

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:  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  οκτώ ημερών έπειτα από την ανάρτησή
της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου  ήτοι από 13/04/2018 έως
20/04/2018) 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

ΑΔΑ: ΨΦ0ΛΩΡΓ-ΠΦΓ
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