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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου Ν. Δράμας
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/2007), όπως
ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α’/2020) περί
αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της από 14/03/2020 ΠΝΠ, που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α/2020, όπως τροποπο
τροποποιήθηκε
ιήθηκε με το άρθρο 37
παρ. 1 της από 20/03/2020 ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/τ.Α/2020.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ.Α’/2020).
6. Το με αρ. πρωτ. 91546/24
91546/24-12-2020
2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών περί
θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ, που ρυθμίζ
ρυθμίζονται
ονται με τις διατάξεις του ν.
4764/2020.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου Νομού
Δράμας, ΦΕΚ 2443/τ.Β΄/02
2443/τ.Β΄/02-11-2011
2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα
ΦΕΚ 885/τ.Β'/14-03
03-2019 και 4085/Β΄/23-09-2020.
8. Την
ην υπ΄αριθμ. πρωτ. 357/25
357/25-01-2021
2021 Βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών.
Οικονομικών
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9. Την υπ΄αριθμ. 1/2021 (ΑΔΑ: ΨΚΒΔΩΞΗ-ΗΞ8) .απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου μας που αφορά την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .

Ανακοινώνει
1) Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά δύο (2) ατόμων , ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ Οδηγών και
ενός

ατόμου,

κατηγορίας

ΠΕ

Διοικητικού-

Οικονομικού

όπως

περιγράφεται στον πίνακα Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
1

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Το
δίπλωμα
οδήγησης
κατηγορίας Γ΄
2.Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής
Ικανότητας
(Π.Ε.Ι.)
3. Ομώνυμος ή αντίστοιχος

Δύο μήνες

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.1346/83 ή άλλος
ισότιμος

τίτλος

μονάδων

της

αλλοδαπής
ειδικότητας.

σχολικών

ημεδαπής

ή

αντίστοιχης
Γίνεται

επίσης

δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος
ΙΕΚ

ή

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος
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και

αντίστοιχος

σχολικών

τίτλος

μονάδων

της

ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό
την

προϋπόθεση

υποψήφιος

ότι

ο

υποβάλλει

βεβαίωση της αρμόδιας, για
την

έκδοση

των

υπηρεσίας,

αδειών,

ότι

οι

απαιτούμενες άδειες άσκησης
επαγγέλματος
βάσει

του

χορηγήθηκαν
συγκεκριμένου

τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
2

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

1.Οποιοδήποτε

πτυχίο

ή

Από την
ημερομηνία
δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα
της
Ελληνικού
Ανοικτού
σύμβασης
έως 5/7/2021
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων

Σπουδών

Επιλογής

ΑΕΙ

(ΠΣΕ)

της

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως
ειδικότητας..
2.Γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα: (α) επεξεργασίας
κειμένων, (β) υπολογιστικών
φύλλων και (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου.
2) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α) Για την κατηγορία ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη

δήλωση

ότι

πληρούν

τα

γενικά

προσόντα

διορισμού

που

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
3. Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας
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4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν
κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των
Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.
Β) Για την κατηγορία ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
5. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
6. Τίτλος Σπουδών όπως περιγράφεται στον πίνακα Α.
7.

Πιστοποιητικά απόδειξης χειρισμού Η/Υ

8. Υπεύθυνη

δήλωση

ότι

πληρούν

τα

γενικά

προσόντα

διορισμού

που

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
9. Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν
κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των
Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
1. «Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής», που απαιτούνται από την
Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» (ΑΣΕΠ) με σήμανση έκδοσης «2-12-2019» και ειδικότερα στην τελευταία
ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
2. Τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε πρωτότυπα είτε
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο

και

ισχύουν

τα

οριζόμενα

στο

ΕΙΔΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Α1)

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΑΣΕΠ) με σήμανση έκδοσης «17-09-2020»
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ανωτέρω αναφερόμενα
Παράρτηματα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) μέσω
της διαδρομής: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες 
Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει:
α) να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και
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β) Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση

των

καθηκόντων

της

θέσης

που

επιλέγουν.

γ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

4) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου
Παρανεστίου Ν. Δράμας, 66037 Νικηφόρος, τηλ: 2521352310 και αρμόδια για την
παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Μαλέζογλου Μάρθα κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών ήτοι από 02/02/2021 έως και
05/02/2021 από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καγιάογλου Αναστάσιος

