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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 Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/15.01.2021 τεύχος Α') Εκσυγχρονισμός του
συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.
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. Την αριθμ.: 387/2021 (ΑΔΑ:ΨΞ79ΩΞΧ-Δ41) απόφαση της οικονομικής επιτροπής
με θέμα «Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 206 του Ν.3584/2007».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
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
7
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα Δύο
(2)
καθαριότητας
(άρθρο 5 του Ν.2527/1997)
μήνες
ΔΕ Οδηγών
1
ΚΥΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Ισχύουσα Δύο
(2)
επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ μήνες
κατηγορίας,
β)Δίπλωμα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
ΙΕΚ
ειδικοτήτων
Τεχνικού
Αυτοκινήτων
Οχημάτων
ή
Εκπαιδευτή
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή πτυχίο Α'

ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
Τεχνικής
Επαγγελματικής
Σχολής
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
ειδικότητας
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του
ΟΑΕΔ
του
ν.
1346/1983
ειδικότητας
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς
ειδικότητας,
δηλαδή:
Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών
Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου
ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου
ΤΕΣ
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
ή
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου
Αυτοκινήτων
Οχημάτων
ή
Τεχνικού
Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας, γ) Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) δ) Κάρτα
ψηφιακού ταχογράφου οδηγού , η οποία να
είναι σε ισχύ
Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: α)Ισχύουσα
επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄
κατηγορίας, β)Οποιοσδήποτε απολυτήριος
τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής, γ)Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής
Ικανότητας
(ΠΕΙ)
Γ
Κατηγορίας. δ)Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ
Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: α)Ισχύουσα
επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ'
κατηγορίας,
β)Απολυτήριος
τίτλος
υποχρεωτικής
εκπαίδευσης
(απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
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 επαγγελματικής
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, γ)Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής
Ικανότητας
(ΠΕΙ)
Γ
Κατηγορίας δ)Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
οδηγού (η οποία να είναι σε ισχύ.
Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: α)Ισχύουσα

επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ'
κατηγορίας,
β)Απολυτήριος
τίτλος
υποχρεωτικής
εκπαίδευσης
(απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
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
επαγγελματικής
άδειας
οδήγησης
αυτοκινήτου,
γ)Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής
Ικανότητας
(ΠΕΙ)
Γ
Κατηγορίας δ)Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
οδηγού (η οποία να είναι σε ισχύ.
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.
 Τίτλοι σπουδών (όπου απαιτείται)
 Επαγγελματική άδεια οδήγησης (όπου απαιτείται)
 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (όπου απαιτείται)
 Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου (όπου απαιτείται)
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 19/7/2021.
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 ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Νικόλαος Γεωργάκος

