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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί πρόσληψης προσωπικού
για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999,
σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 το προσωπικό
που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/2812-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του
Ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη
έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες
μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών».
6. Την αριθμ.: 114/2018 (ΑΔΑ: Ω21ΔΩΞΧ-06Π ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με θέμα «Πρόσληψη έκτακτου με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 ΦΕΚ
143 τ.Α26.6.2007 δώδεκα (12) ατόμων Εργατών Καθαριότητας στην υπηρεσία
ανταποδοτικού ».
7. Την αριθμ.: 42221/16-3-2018 (ΑΔΑ: ΩΝΓ4ΟΡ1Γ-ΓΧΙ-1) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με την
οποία επικυρώνεται η αριθμ.: 114/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρέβεζας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
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Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η
διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα ως εξής:
Ειδικότητα
Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα
Χρονική
ατόμων
διάρκεια
ΥΕ Εργατών
12
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά Δύο (2) μήνες
καθαριότητας
–
προσόντα (άρθρο 5 του Ν.2527/1997)
Συνοδών
Απορριμματοφόρων
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 & 17 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 Βεβαίωση ανεργίας.
 Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου ΙΚΑ
 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Πρέβεζας, οδός Ελευθερίου
Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, έως και 23-3-2018.
Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Πρέβεζας,
της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου και Δημοτική Ενότητα Λούρου συντασσομένου κατ'
άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Χρήστος Μπαϊλης

