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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Άγιος Στέφανος, 23-2-2021
Αρ. Πρωτ.: 4982

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

χρονικής διάρκειας οχτώ (8) µηνών

Ο
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Την υπ’ αριθµ. 60/2021 (Α∆Α:ΩΜΝ4Ω93-ΝΤΘ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου ∆ιονύσου περί έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω
σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας και συγκεκριµένα για την αντιµετώπιση της ανάγκης
περιορισµού της διασποράς λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού COVID 19.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 «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» (ΦΕΚ 256/Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄) όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄) «Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες
ανάγκες».

6. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα
«Θέµατα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του Ν.4764/2020».

7. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου, (ΦΕΚ 1546/τ.Β΄/27-06-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την υπ΄αριθ. 39/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ πλήρους απασχόλησης για
χρονικό διάστηµα έως οκτώ µηνών και όχι πέραν της 05-7-2021 για την αντιµετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών περιορισµού της διασποράς λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού covid-
19.

9. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2507/27-01-2021 (Ορθή επανάληψη Β΄) έγγραφο της ∆/νσης
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.

10. Το αριθ.πρωτ. 9755/8-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γ.Γραµµατεία
Ανθρώπινου ∆υναµικού ∆ηµοσίου Τοµέα µε θέµα «Πρόσληψη προσωπικού για την
αντιµετώπιση του κορωνοιού COVID 19 από τους ΟΤΑ µε τις διατάξεις των άρθρων 74 Ν.
4745/2020 και 175 Ν. 4764/2020» σύµφωνα µε το οποίο «����οι συµβάσεις που θα
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συναφθούν έως τις 28-2-2021, µπορούν να εξαντλήσουν τη µέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ
µηνών. Αντίστοιχα, συµβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί µπορούν να παραταθούν µέχρι τη
συµπλήρωση συνολικού διαστήµατος µέγιστης διάρκειας οκτώ µηνών, µε απόφαση του
αρµοδίου προς διορισµό οργάνου ύστερα από προηγούµενη απόφαση της οικείας οικονοµικής
επιτροπής».

11. Το υπ΄αριθ.πρωτ. 1585/11-02-2021 (ορθή επανάληψη) έγγραφο του Τµήµατος Εσόδων
και Περιουσίας

12. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4500/15-02-2021 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου ∆ιονύσου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του
υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

13. Την υπ’αριθµ. πρωτ. 1337/16-2-2021 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας (Α∆Α:ΡΡΨ846ΜΤΛΒ-ΟΒ3) περί κήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου σε
κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους
απασχόλησης, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόµων, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) µηνών και
συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού
ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών συµπεριλαµβανοµένης της
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας
υγείας και συγκεκριµένα για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς λόγω
έξαρσης του κορωνοϊού COVID 19:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ EKTAKTOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα
∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

101

∆ήµος ∆ιονύσου
(∆/νση Περιβάλλοντος,

Καθαριότητας και
Πρασίνου)

Άγιος Στέφανος

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

∆Ε Οδηγών [Γ΄ή C
κατηγορίας (Με

ψηφιακό
ταχογράφο)]

Οκτώ (8)
µήνες

2

102

∆ήµος ∆ιονύσου
(∆/νση Περιβάλλοντος,

Καθαριότητας και
Πρασίνου)

Άγιος Στέφανος

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΕ Εργάτες Γενικών
Καθηκόντων-
Πολιτικής

Προστασίας

Οκτώ (8)
µήνες

13

100
∆ήµος ∆ιονύσου

(∆/νση Εσόδων και
Περιουσίας)

Άγιος Στέφανος

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕ ή ΠΕ ∆ιοικητικού

Οκτώ (8)
µήνες

6

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών
Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελµατικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού
Οχηµάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τοµέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου του Τοµέα Οχηµάτων ή Τεχνικής
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών
Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή
Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτων ή
Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή
Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή
Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος
σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ ή (C) κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες µε τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ ή (C) κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες µε τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 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 και
αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της επαγγελµατικής
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας.

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ ή (C) κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες µε τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 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 και
αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της επαγγελµατικής
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας.

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ ή (C) κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
απαιτείται:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο
εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της
οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95»
δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος
και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωµάτωση µίας ή
περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούµενου από την ανακοίνωση
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι
καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της
αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να
αναφέρονται:

• Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

• Ο αριθµός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της
(έναρξη, λήξη)

• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την
ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η
άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωµάτωσης κατηγορίας
ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν οπωσδήποτε την
απαιτούµενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής
κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της
άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική
βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

� η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο
λόγος αδυναµίας καθώς και

� η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του
υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της
κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο
ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της
αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο
τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι
κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν αντιστοιχία της
άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής.

102
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97).

100

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

(Ε.Α.Π) 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

ΑΔΑ: 669ΚΩ93-ΗΨ2



Σελίδα 5 από 7

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Για τους τίτλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, όπου ως προσόν πρόσληψης ορίζεται,
πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσηµο κατά
περιεχόµενο ειδικότητας µε το ζητούµενο από την πρόσκληση, οι ωφελούµενοι που
διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαµβάνεται στους αναφερόµενους στην οικεία
Πρόσκληση, υποχρεούνται να προσκοµίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου
του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή
δίπλωµα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη
επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται από την πρόσκληση (Π.∆.50/2001
άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν
προσκοµισθεί η βεβαίωση αυτή ή δεν αναφέρεται σε αυτήν συγκεκριµένο από την οικεία
πρόσκληση απαιτούµενο πτυχίο, ο επικαλούµενος τίτλος δεν λαµβάνεται υπόψη.

Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου ως προσόν πρόσληψης ορίζεται πτυχίο
ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο
ειδικότητας µε το ζητούµενο από την πρόσκληση, οι ωφελούµενοι που διαθέτουν τίτλο
σπουδών που δεν περιλαµβάνεται στους αναφερόµενους στην οικεία Πρόσκληση
υποχρεούνται να προσκοµίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε
το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που
καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται από την
πρόσκληση (Π.∆. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα). Σε
περίπτωση που δεν προσκοµισθεί η βεβαίωση αυτή ή δεν αναφέρεται σε αυτήν συγκεκριµένο
από την οικεία πρόσκληση απαιτούµενο πτυχίο, ο επικαλούµενος τίτλος δεν λαµβάνεται
υπόψη.

Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που
ορίζονται στην πρόσκληση ως προσόντα πρόσληψης απαιτείται βεβαίωση του αρµοδίου
οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, µε το
ζητούµενο από την πρόσκληση, πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόµου,
απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες
προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλµατος.

Οι υποψήφιοι Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους
σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή
ζητείται από την πρόσκληση , πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του
τµήµατος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, που να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
παρακολούθησε τα µαθήµατα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται
από την πρόσκληση .

▪Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία ή ισοτιµία και
αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας ή
ισοτιµίας και αντιστοιχίας .
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το
γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που χορήγησε τον
τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις περιπτώσεις που αφορούν τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην
αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκοµίσουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου
τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσηµη µετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή
των απαιτούµενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρµοδίων
οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.

Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1)Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι

οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισµό

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον

Ο.Ε.Ε.Κ.

2)Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και µεταπτυχιακούς, Πανεπιστηµιακής ή/και Τεχνολογικής

εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει

παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή,

Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά µαθήµατα

µπορεί να έχει πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε

Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε µεταπτυχιακού τίτλου είτε

διδακτορικού διπλώµατος και υπολογίζονται αθροιστικά.

3) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση
χειρισµού Η/Υ, προσκοµίζοντας µόνο βεβαιώσεις τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ µε τις οποίες
πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο,
τέσσερα (4) εξαµηνιαία µαθήµατα τα οποία κατά την εκτίµηση του οικείου Τµήµατος
εµπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισµού Η/Υ.

Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται, πέραν των προαναφεροµένων,
και µε τίτλους σπουδών, τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ, όπως αυτοί ορίζονται
στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.∆. 50/2001 όπως ισχύει.

Ενδεχόµενη εµπειρία σε αντίστοιχες θέσεις καθώς και ανεργία ενδέχεται να συνεκτιµηθούν.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι να είναι ηλικίας από 20 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 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία,

δικαστική συµπαράσταση) µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν
επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο4 παρ.6).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των
Γενικών Προσόντων πρόσληψης των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να
προσκοµίσουν:

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου
επικυρωµένου δηµοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της
ταυτότητας.

2. Τυπικά προσόντα όπως περιγράφονται στον Πίνακα Β (για τον υποψήφιο που συµµετέχει στις
κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ) σε φωτοαντίγραφα.
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3. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για
τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των δύο µηνών). (Μπορεί να
γίνει και αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από την υπηρεσία).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής των
αιτήσεων όσο και κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος
του ∆ήµου ∆ιονύσου στον Άγιο Στέφανο στην οποία εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης στο Φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.9 του ν.2190/1994 όπως ισχύει).
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.dionysos.gr).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά απευθύνονται στη ∆/νση Ανθρώπινου
∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου ∆ιονύσου (τηλ
επικοινωνίας 2312030627-2132030615-2132030609-2132030647) και υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση tm.prosopikou@dionysos.gr από σήµερα 23-2-2021
µέχρι και την 24-2-2021 ώρα 14:00.

Η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται
υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ
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