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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
(Tρίµηνη απασχόληση) 
 
Ο ∆ήµος Μουζακίου  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου206 του Ν.3584/2007 και ύστερα από 
την υπ’ αριθ. 93/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α:ΩΗΟ2ΩΚΕ-Ψ44), η οποία 
εγκρίθηκε µε την αριθµ.πρωτ. 702/57685/ 26-4-2018 (Α∆Α:72ΥΖΟΡ10-ΤΨΨ) απόφαση του 
Συντονιστή  Αποκ/νης ∆/σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 
του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α/11-5-2015) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών 
εποχικών  αναγκών(πυροπροστασία) , µε τις ανάλογες ειδικότητες και µε τα αντίστοιχα ειδικά 
τυπικά προσόντα : 
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∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 
2527/1997). 

          
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: Αναφέρουµε ενδεικτικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 
2. Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαµους 
3. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου 
Γυµνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού 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. 
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να 
µην έχουν καταδικαστεί ή να µην είναι υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να µην έχουν στερηθεί 
τα πολιτικά τους δικαιώµατα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων. 
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο, που 
συµπληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν 
απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία η νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 µε 
την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε 
περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την 
ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). 
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Μουζακίου (∆/νση: Καραισκάκη 1-ΤΚ 
43060 ,Μουζάκι) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
και µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από την  ανάρτησή  της στο χώρο 
ανακοινώσεων του ∆ήµου. Πληροφορίες κ.Τσιρογιάννης τηλ. επικοινωνίας 24453- 50119.  
   
 

            Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΩΤΣΟΣ 
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