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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                       Αριθ. Πρωτ. 8752/18-8-2022 

ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ  

ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

  
ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ-ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ,ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ . 

 

Ο ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α') «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», περί αρμοδιοτιτων Δθμάρχου, όπωσ ιςχφουν. 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τεφχ.Α/28.6.2007) περί πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ 

εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν όπωσ 

ιςχφουν. Ειδικότερα, ςτθν παρ.3 προβλζπεται ότι θ εν λόγω περίπτωςθ δεν υπάγεται ςτθ διαδικαςία ζγκριςθσ τθσ ΠΤ 33/2006 

(ΦΕΚ 280 Α'). 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τεφχ.Α/ 28.12.2009 όπου προβλζπεται ότι το 

προςωπικό που προςλαμβάνεται για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν εξαιρείται από τισ 

διαδικαςίεσ του ΑΕΠ. 

4. Σθν υπ' αρικ. 146/27-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΡΩΞΑ-Η7Ξ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Πθνειοφ περί 

πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ ΙΔΟΧ διάρκειασ 4 μθνϊν για τθν πολιτικι προςταςία. 

5. Σθν από 27/5/2022 βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικ/κϊν Τπθρεςιϊν περί φπαρξθσ πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό του οικ. ζτουσ 

2022 

6. Σο 126319/10-8-2022 ζγγραφο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτ. Ελλάδασ & Ιονίου 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

 
Σην πρόςληψη, με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ,διάρκειασ 4 μηνϊν , ςυνολικά τριάντα εννζα  
(39) ατόμων, για την αντιμετϊπιςη κατεπειγουςϊν και πρόςκαιρων αναγκϊν  για πυραςφάλεια-πολιτική προςταςία, με τα 
αντίςτοιχα ειδικά τυπικά προςόντα και χρονική περίοδο , ωσ εξήσ: 

 

ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

1 ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 35 ΣΕΕΡΕΙ (4) ΜΗΝΕ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

2 ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΣΕΕΡΕΙ (4) ΜΗΝΕ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

1 ΣΕΕΡΕΙ (4) ΜΗΝΕ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4 ΣΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΣΕΕΡΕΙ (4) ΜΗΝΕ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ) 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ΑΡ.5 ΠΑΡ.2 ΣΟΤ Ν.2527/1997, ΦΕΚ 206/τεφχ.Α/08.10.1997) 

ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ α) Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Μθχανολογίασ ΣΕΙ  ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν 

Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ  ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα  πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων  πουδϊν Επιλογισ 

(Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το 

ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 

ειδικότθτασ, β) Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιβλίο των Πτυχιοφχων Ανωτζρων Σεχνικϊν χολϊν ειδικότθτασ 

Μθχανολόγου. 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

  

α) Πτυχίο ι δίπλωμα Μθχανικοφ Περιβάλλοντοσ  Πολυτεχνικϊν χολϊν τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν 

τθσ αλλοδαπισ ι ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου(ΕΑΠ) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων 
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πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΑΕΙ  ι ταυτόςθμο κατά περιεχόμενο  ειδικότθτασ  πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι δίπλωμα 

Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου(ΕΑΠ) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων  πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι 

ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ  αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ β) άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ 

Περιβάλλοντοσ  

ΣΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Σεχνολογίασ Πετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου ι Σεχνολογιϊν Αντιρρφπανςθσ 

ι Φυςικϊν Πόρων και Περιβάλλοντοσ   ι Ενεργειακισ και Περιβαλλοντικισ Σεχνολογίασ ι Σεχνολογίασ 

Περιβάλλοντοσ ι Σεχνολογίασ υςτθμάτων Διαχείριςθσ Φυςικϊν Πόρων ι Γεωτεχνολογίασ και 

Περιβάλλοντοσ ι  Σεχνολογίασ Περιβάλλοντοσ και Οικολογίασ ι Οικολογίασ και Περιβάλλοντοσ ΣΕΙ ι το 

ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ  ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα 

 πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων  πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ 

ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα 

πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ζωσ και 65 ετϊν, να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το αρ.8 του υπαλλθλικοφ κϊδικα  και 
να ζχουν τθν υγεία και τθν φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που 
επιλζγουν. 

Β.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπϊν ιδιοτιτων τουσ και τθσ εμπειρίασ 

τουσ οφείλουν να προςκομίςουν , τα κατωτζρω δικαιολογθτικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου. 

2. Αντίγραφο των πτυχίων/τίτλων (τυπικά προςόντα) που απαιτεί κάκε ειδικότθτα, όπωσ αναφζρονται ςτον 

πίνακα. 

3. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ) 

4. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 ςτθν οποία ο υποψιφιοσ κα δθλϊνει αν τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ από 

τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ζχει απαςχολθκεί ςε δθμόςια υπθρεςία ι νομικό πρόςωπο με τθν ιδιότθτα του 

εποχιακοφ εργαηόμενου ι τθν κάλυψθ περιοδικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν και ςε καταφατικι περίπτωςθ να 

δθλϊνει τθν υπθρεςία που ζχει απαςχολθκεί και το ακριβζσ χρονικό διάςτθμα απαςχόλθςισ του.  

5. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι πλθροφνται τα απαιτοφμενα γενικά 

προςόντα, όπωσ προβλζπονται για τουσ υπαλλιλουσ του πρϊτου μζρουσ του Ν. 3584/2007,ότι δεν ζχουν 

καταδικαςτεί ι δεν είναι υπόδικοι για εγκλθματικι δράςθ ι δεν ζχουν ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα  

και ότι διακζτουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει για να εκτελζςουν τα κακικοντα 

των κζςεων που επιλζγουν, όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα ανακοίνωςθ. 

6. Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α.  – Α.Μ. ΙΚΑ 

Γ.ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ 
   Οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να σποβάλοσν αίηηζη ζηα γραθεία ηης σπηρεζίας μας  ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ, Τ.Κ. 27300  

ΓΑΣΤΟΥΝΗ  ΗΛΕΙΑΣ, Φαλκιοπούλοσ & Σιζίνη  

Τηλ. 2623360769-772-768 , ενηός προθεζμίας πένηε εργαζίμων ημερών από 22/8/2022 έως και  26/8/2022 .   
     

    Η παρούζα να αναρηηθεί ζηο πρόγραμμα Διαύγεια και ζηην ιζηοζελίδα ηοσ Δήμοσ.  

                                                                                          

                                                                                                                                   Γαζηούνη 18-8-2022 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  

 

 

                   Ανδρέας π. Μαρίνος  

ΑΔΑ: ΩΥΓ9ΩΞΑ-Η77
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