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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 της περίπτωσης ιε της παρ. 2 του άρθρου 2  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/28-
12-2009), 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.: 396/2022 (ΑΔΑ:6ΟΟΙΩΞΧ-0ΥΔ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής με
θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για τις ανάγκες της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού».

6. Την αριθμ.πρωτ.:10787/21.6.2022 ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών

7. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για την παραπάνω ανακοίνωση.

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 ως εξής:

Ειδικότητα Αριθμός
ατόμων

Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική
διάρκεια

ΠΕ Γυμναστών
με  ειδικότητα
κολύμβησης

1 α)  Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Επιστήμης  Φυσικής
Αγωγής  και  Αθλητισμού  ΑΕΙ  ή  το  ομώνυμο
πτυχίο  ή  δίπλωμα  Ελληνικού  Ανοικτού

Δύο  (2)
μήνες
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Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής
ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)  Άδεια  ναυαγοσώστη  Λιμενικής  Αρχής  ή
Πτυχίο  ή  Δίπλωμα  ή  Πιστοποιητικό
Ναυαγοσώστη,  αναγνωρισμένης
ναυαγοσωστικής  σχολής  από  οικεία  Λιμενική
Αρχή.

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 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3584/2007)

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 Βεβαίωση ανεργίας.
 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
 Αντίγραφο τίτλων σπουδών
 Αντίγραφο της  άδειας ναυαγοσώστη
 Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται

για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και  ότι  ΔΕΝ
έχουν το κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα
12 μηνών (όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4765/21)

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, Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες,
υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας
στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και συγκεκριμένα από 27/7/2022
μέχρι και 29/7/2022.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ   ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση  της ανακοίνωσης να γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Πρέβεζας,
της  Δημοτικής Ενότητας  Ζαλόγγου και  Δημοτική Ενότητα Λούρου,  στην ιστοσελίδα του
Δήμου Πρέβεζας www.dimosprevezas.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος

http://www.dimosprevezas.gr/

