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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  πρόγραμμα  Καλλικράτης”,  όπως  έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 ( ΦΕΚ 214/τ.Α΄/6.11.2020),
όπως αντκαταστάθηκαν από τις όμοιες του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ
256/τ.Α΄/23.12.2020) “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
συνέπειες  της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,  την ενίσχυση των μέσων
μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση
οφειλών  προς  τους  Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις” 
3.Τις  διατάξεις  του  άρθρου  212  του  ν.  3584/2007  (ΦΕΚ  142/τ.Α΄/28.6.2007)
όπως  ισχύει. 
4.Το αριθμ.πρωτ.:9755/8.2.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικό
με την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου COVID 19
από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις διατάξεις των άρ-
θρων 74 ν.4745/2020 και 175 ν. 4764/2020 
5. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Πρέβεζας  (ΦΕΚ
739/τ.Β΄/14.3.2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την  αριθμ.:68/2021  (σε  ορθή  επανάληψη)  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  σχετική  με  την  έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού,  με  σύμβαση
εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  για  την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων και  επειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής  της  δημόσιας
υγείας και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης λόγω της διασποράς του
κορωνοϊου. 

Ανακοινώνει
Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,
συνολικά  εφτά  (7)  ατόμων,  χρονικής  διάρκειας  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης για οκτώ μήνες, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται, στον
πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες για την  αντιμετώπιση

mailto:adamou@1485.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΧΥΝΩΞΧ-ΨΝΡ



της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του  κορωνοϊού COVID-19, με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα(πίνακας Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Ειδικότητα
Διάρκεια

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

100 Δήμος Πρέβεζας ΠΕ Διοικητικού 8 μήνες 2

101 Δήμος Πρέβεζας ΔΕ Διοικητικού 8 μήνες 1

102 Δήμος Πρέβεζας ΔΕ Υδραυλικών 8μήνες 1

103 Δήμος Πρέβεζας
ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας

8μήνες 3

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου(ΕΑΠ)  ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής(Π.Σ.Ε.)  ΑΕΙ  της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, και

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i)επεξεργασίας κειμένων, 
(ii)υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

101

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδα-
πής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και 
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

102 α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης και
ειδικότητας 1ης ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού (π.δ.
112/2012)

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας

ή 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνα-
σίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή  άλλος ισότιμος  τίτλος  της  αλλοδαπής και  αντίστοιχη εμπειρία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

τουλάχιστον τριών (3) ετών  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας. 

103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

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  τα εξής δικαιο-
λογητικά:

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 Βεβαίωση ανεργίας.
 Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου ΙΚΑ
 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
 Δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα όπως αυτά

προβλέπονται και αντιστοιχούν στις αναφερόμενες ειδικότητες.
 Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  πληρούν  τα  γενικά  προσόντα  διορισμού  που

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07 (χορηγείται από την υπηρεσία).

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Δημοτικής Κατάστασης και  Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Πρέβεζας,  οδός
Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, από 23/2/2021  έως και  24/2/2021

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 ισχύ-
ει) πρακτικού ανάρτησης.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος
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