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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2 / 2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικά εννέα (09) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών  αναγκών  του  Δήμου  Πρέβεζας,  που  εδρεύει  στην  Πρέβεζα  και 
συγκεκριμένα  του  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):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

102 Δήμος Πρέβεζας Πρέβεζα ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1

103 Δήμος Πρέβεζας Πρέβεζα ΥΕ Εργατών/τριών 8 μήνες 8

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

102
KY  ΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:      

α) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή  Ηλεκτρολόγου 
οποιασδήποτε ειδικότητας και κατηγορίας.
β)  Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος  τίτλος  ΙΕΚ  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α'  ή Β'  κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικών  Επαγγελματικών  Σχολών 
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  σχολών  μαθητείας  του  ΟΑΕΔ   του   Ν. 
1346/1983  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών   μονάδων  της   ημεδαπής   ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός  οποιοσδήποτε τίτλος  ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης 
ή άλλος  ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής,  υπό την  προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης 
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει  του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

α) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή  Ηλεκτρολόγου 
οποιασδήποτε ειδικότητας και κατηγορίας.
β)  Ο ομώνυμος ή  αντίστοιχος, απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης 
τεχνικής  σχολής  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολής  της 
αλλοδαπής. 
Γίνεται  επίσης  δεκτός οποιοσδήποτε  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης 
τεχνικής  σχολής  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  υπό την  προϋπόθεση ότι  ο 
υποψήφιος  υποβάλλει  βεβαίωση  της  αρμόδιας  για  την  έκδοση  της  άδειας 
υπηρεσίας, ότι  η ανωτέρω άδεια  άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε  βάσει 
του  συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  :      
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή  Ηλεκτρολόγου 
οποιασδήποτε κατηγορίας και ειδικότητας.
β)  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (δηλ.  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.Δ.  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 παραπάνω άδειας άσκησης 
επαγγέλματος .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη   ή  συντηρητή  Ηλεκτρολόγου 
οποιασδήποτε ειδικότητας και κατηγορίας.
β)  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης (δηλ. 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.Δ. 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 παραπάνω άδειας άσκησης 
επαγγέλματος .

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

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών  ιδιοτήτων  τους  και  της  εμπειρίας  τους  οφείλουν  να  προσκομίσουν,  νομίμως 
επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 
και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη2 48100 
Πρέβεζα  απευθύνοντάς  την  στην Δ/νση  Διοικητικών Υπηρεσιών,  Γραφείο  Προσωπικού 
υπόψιν  κ  Αδάμου  Δήμητρα,  κ  Τσουτσάνη  Αθανασία  &  κ  Κοντού  Ιωάννα   (τηλ. 
επικοινωνίας:  2682360633,654,658).  Στην  περίπτωση  αποστολής  των  αιτήσεων 
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο 
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων.
Κάθε  υποψήφιος  δικαιούται  να  υποβάλει  μία  μόνο  αίτηση και  για  θέσεις  μίας  μόνο 
κατηγορίας προσωπικού  (ΔΕ  ή  ΥΕ).  Η  σώρευση  θέσεων  διαφορετικών  κατηγοριών 
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων  των  αιτήσεων  και  αποκλεισμό του  υποψηφίου  από  την  περαιτέρω 
διαδικασία. Κατ’  εξαίρεση,  σώρευση  θέσεων  δύο  κατηγοριών και  συγκεκριμένα 
κατηγοριών  ΔΕ και  ΥΕ επιτρέπεται  μόνο όταν  στην  ανακοίνωση  προβλέπονται  τόσο 
θέσεις  κατηγορίας  ΔΕ  που  μπορεί  να  καλυφθούν  επικουρικώς  με  εμπειρία  και  τίτλο 
υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  όσο  και  θέσεις  κατηγορίας  ΥΕ.  Στην   περίπτωση  αυτή  ο 
υποψήφιος  της  ΥΕ  κατηγορίας  θα  χρησιμοποιήσει  μία  μόνο  αίτηση στην  οποία  θα 
αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που 
επιδιώκει.
Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την 22/08/2013 και λήγει στις 02/09/2013.
Οι υποψήφιοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:  α) στην υπηρεσία 
μας  στην  ανωτέρω  διεύθυνση·  β) στο  δικτυακό  τόπο  του  ΑΣΕΠ  (www.asep.gr)  και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  
Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)·  γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου 
μέσω  της  διαδρομής:  Σύνδεσμοι   Ανεξάρτητες  και  άλλες  αρχές   ΑΣΕΠ θα 
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση  στα  έντυπα  μέσω  της  διαδρομής:  Έντυπα  αιτήσεων   Διαγωνισμών 
Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΠΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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