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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 

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

2.Την υπ’ αρίθμου 50/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας περί πρόσληψης προσωπικού 

συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών. 

3.Την υπ’ αρίθμου πρωτ. 67494/13771/7-11-2013 απόφαση επικύρωσης της ανωτέρω απόφασης της Γ. 

Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

      Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το  Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου  Ζίτσας  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  50/2013  απόφαση  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου,  ανακοινώνει  ότι  θα  προσλάβει  προσωπικό  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου 

ορισμένου   χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του 

για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΕ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1 1.  Πτυχίο  ή  δίπλωμα  τμήματος 
Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής 
Αγωγής 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.  
 2.Να  πληρούν  τα  γενικά 
προσόντα  διορισμού  που 

Δύο (2) 
μήνες
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προβλέπονται  για  τους  μόνιμους 
υπαλλήλους  του  πρώτου  μέρους 
του Ν.3584/07. 
  

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 

Η επιλογή θα γίνει με κριτήρια ΑΣΕΠ. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο 
όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

        2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα    

       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110

        5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….
μονάδες 50 100 150 200 250 ….

        7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, 
ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες 
ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία 
ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

        8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και 

άνω

μονάδες 7 14 21 2
8

3
5 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για την παραπάνω θέση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων 
που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των παραμεθορίων δήμων Πωγωνίου, Ζίτσας, Ζαγορίου και 
Κόνιτσας του Ν. Ιωαννίνων.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
Ως βαθμολογούμενη 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.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο 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)Υπεύθυνη δήλωση 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  (όχι  παλαιότερο  των  δύο  μηνών) ή  πιστοποιητικό  της 

Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) προκειμένου να αποδειχτεί  το κριτήριο των 

ανήλικων  τέκνων  και  το  κριτήριο  της  πολυτεκνίας.  Για  ειδικές  περιπτώσεις  πολυτεκνίας  βλ. 

Παράρτημα ΑΣΕΠ με σήμανση 27-9-2013 σελ. 19-22 το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό 

τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: 

Έντυπα αιτήσεων  à Διαγωνισμών Φορέων  à Εποχικού (ΣΟΧ) àΠαράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. 

Εκδ. 27/09/2013.

4. Για την απόδειξη του κριτηρίου της μονογονεϊκής οικογένειας βλ. Παράρτημα ΑΣΕΠ με σήμανση 27-9-

2013 σελ 22-26 το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 

συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:  Έντυπα αιτήσεων  à Διαγωνισμών 

Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ) àΠαράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 27/09/2013.

5. Φωτοαντίγραφο  επικυρωμένο του τίτλου σπουδών.  Σε  περίπτωση πτυχίου ή  τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

6. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, απαιτείται η υποβολή  πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας του 

ΟΑΕΔ. (Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας) . 

7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  (όχι παλαιότερη των δύο μηνών)  του οικείου Δήμου, με την οποία να 

βεβαιώνεται ότι ο / η υποψήφιος/ α είναι μόνιμος / η κάτοικος του δήμου αυτού (για την απόδειξη του 

κριτηρίου της εντοπιότητας). Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού δε γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από 

το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.   

8. Για την απόδειξη της εμπειρίας βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ)  από την 

οποία  να  προκύπτει  η  διάρκεια  της  ασφάλισης  και  υπεύθυνη  δήλωση κατά  το  άρθρο  8  του  Ν. 

1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα 

στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού 

φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα 

από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο Κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο

των  ανακοινώσεων  του  νομικού  προσώπου  του  δήμου  Ζίτσας.  Θα  συνταχθεί  και  σχετικό  πρακτικό 
ανάρτησης στο φορέα.
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του  Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου Ζίτσας (Δ/νση:  Λ.  

Ελευθερίας  και  Ευκλείδη,  τηλ:  26533-60000/26510-61308)  και  αρμόδια  για  την  παραλαβή  είναι  η  κ. 

Χαντζοπούλου Δήμητρα  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 – 14:00. 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και  τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία  πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

(από   22/11/2013 –  28/11/2013). 

Ανάρτηση πινάκων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τα αποτελέσματα στο κατάστημα

των γραφείων μας ενώ θα συνταχθεί και πρακτικό ανάρτησης

Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι

οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους

εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους

σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων

υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι

συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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