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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(δίµηνων) 

 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

            Έχοντας υπόψη: 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου14 του Ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.  

                        4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.  

4.  Την υπ΄αριθµ.11/2015 απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Κεντρικών Τζουµέρκων µε θέµα: «Περί πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας για την κάλυψη 

κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών».  

5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων 

(ΦΕΚ/2789/τ.Β'/15-10-2012).  

6. Την υπ΄αριθµ. 663/2015 βεβαίωση της Προϊσταµένης Οικονοµικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεντρικών  Τζουµέρκων για την ύπαρξη των 

σχετικών πιστώσεων. 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δύο µηνών, 

τριών ατόµων (3) ατόµων και συγκεκριµένα: 

Ειδικότητες ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός Ατόµων 
 
 

 
΄ 

Ηλεκτρολόγων 

 

2 µήνες 
 

1 
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΄ 

Εργατών Καθαριότητας 

 

2 µήνες 
 

2 

 

 Η πρόσληψη προσωπικού κρίνεται αναγκαία, διότι υπάρχει έλλειψη των ανωτέρω 

ειδικοτήτων στον ∆ήµο. Συγκεκριµένα στην  ειδικότητα του  ηλεκτρολόγου δηµιουργήθηκαν 

πολλές ζηµιές στην ηλεκτροδότηση των κοινόχρηστων χώρων , λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας 

που παρουσιάστηκε στην περιοχής µας στις αρχές Φεβρουαρίου 2015 Επίσης έχουµε έλλειψη  

εργατών καθαριότητας που στελεχώνουν τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει κίνδυνος για την δηµόσια υγεία.  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

ηλεκτρολόγου. 

β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή 

Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή 

Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή 

Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών 

Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν.1346/1983 ή άλλος 

ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της 

ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός 

οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή ∆ευτεροβάθµιας 

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 των αδειών υπηρεσίας, ότι οι 

ανωτέρω άδειες άσκησης επαγγέλµατος 

χορηγήθηκαν βάσει του συγκεκριµένου τίτλου 

είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και 

εµπειρίας. 

                                   Ή 

β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος 

τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής 

σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και 

αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 

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 των 

αδειών υπηρεσίας, ότι οι ανωτέρω άδειες 

άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκαν βάσει του 

συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα 

συνυπολογισµό και εµπειρίας.     

                                  Ή 

β) 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.∆.   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 άσκησης 

επαγγέλµατος. 

                                  Ή 

β) 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.∆.   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 άσκησης 

επαγγέλµατος . 
Σε περίπτωση, που δεν ευρεθούν άτοµα µε άδεια 

ηλεκτρολόγου είναι δυνατόν να προσληφθούν 

άτοµα µε άδεια βοηθού ηλεκτρολόγου.  

 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

(άρθρο 5 παρ.2  ν.2527/97) 

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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  τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο ∆ηµόσιο µε 

σύµβαση ορισµένου χρόνου   
3. Για την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου κυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών 

τους και άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
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Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  στα γραφεία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (∆/νση: 

Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τµήµα προσωπικού του ∆ήµου κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες εντός  δέκα ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ήµου. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια.  

 

 

                                                                                                                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                  ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ                                                                              
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