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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 12 ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 212 ΤΟΥ Ν.3584/07 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ Ή 

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.74 ΤΟΥ Ν.4745/2020.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ.2 του ν.4745/2020 (ΦΕΚ,Α΄214), σύμφωνα με την οποία 

η  παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) διατηρείται σε ισχύ έως τις 

28.2.2021. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει.  

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3812/09 και ισχύει. 

5. Την αριθμ. 46/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Ι.Π. Μεσολογγίου (ΑΔΑ: ) περί 

προσλήψεως δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας από την 

υπογραφή της σύμβασης και έως οκτώ (8) μήνες. 

6. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους υπάρχουν οι αναγκαίες 

πιστώσεις για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί και ανάλογες 

πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και πλήρες ωράριο εργασίας, διάρκειας οκτώ μηνών από 

την υπογραφή της σύμβασης, για την αντιμετώπιση της ανάγκης του κορωνοϊού – COVID 19, 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Πληροφορίες: Γκιάφη Μαρία 
Ταχ. Δ/νση :Σταυροπούλου 31 -  30200 – Μεσολόγγι 
Τηλ: 2631360988 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 
Ι.Π. Μεσολογγίου, 24/02/2021 

  
                Αριθμ. πρωτ.: 3.102 
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ως κάτωθι: 

 

Κωδ.Θέσης Ειδικότητα αρ.ατόμων Ειδικά τυπικά προσόντα 

 

101 

 

Δ.Ε. Τεχνιτών 
Ηλεκτρολόγων 
Οχημάτων 

 

1 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων ή 
Βεβαίωση ορθής αναγγελίας 
ενάρξεως ασκήσεως 
επαγγέλματος τεχνίτη 
αυτοκινήτων, ειδικότητας 

Ηλεκτροτεχνίτη. β) Ο ομώνυμος 
ή αντίστοιχος 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 Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 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 ή βεβαίωσης, υπηρεσίας, 
ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης 
επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής 
αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριμένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε με 
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συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί 
από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)  α) Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη 
αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής 
αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως 
επαγγέλματος τεχνίτη 
αυτοκινήτων, ειδικότητας 
Ηλεκτροτεχνίτη. 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 ή βεβαίωσης, 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 
άσκησης επαγγέλματος ή 
βεβαίωση ορθής αναγγελίας 
χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και εμπειρίας.    

102 Π.Ε. Οικονομικού 
1 Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 
1998 μετονομάστηκε σε 
Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής 
Διοίκησης  και Τεχνολογίας 
(πρώην Τεχνολογίας και 
Συστημάτων Παραγωγής)  ή 
Δημόσιας Διοίκησης με 
κατεύθυνση Δημόσιας 
Οικονομικής ή Δημόσιας 
Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι 
το ακαδημαικό έτος 1996-1997) 



[4] 

 

ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών 
Σπουδών (από Μάιο 2008 
μετονομάστηκε σε Διεθνών και 
Ευρωπαικών Σπουδών) με 
κατεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών με 
κατεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σχέσεων ή Διεθνών και 
Ευρωπαικών Σπουδών (πρώην 
Διεθνών και Ευρωπαικών 
Οικονομικών και Πολιτικών 
Σπουδών ) με κατεύθυνση 
Διεθνών και Ευρωπαικών 
Οικονομικών Σπουδών  ή 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Ανάπτυξης ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών   ή 
  Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προιόντων και 
Τροφίμων   ή Επιχειρησιακής 
Έρευνας και Μάρκετινγκ ή 
Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Στρατηγικής Πωλήσεων 
 (Marketing)  ή Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής ή 
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής 
και Ποσοτικής Ανάλυσης ή 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή 
Μάρκετινγκ και Διοίκησης 
Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ 
Αγροτικών Προιόντων  ή 
Ναυτιλιακών Σπουδών ή 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών ή Οικονομικής 
Επιστήμης ή Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή 
Οικονομικών Επιστημών  ή 
Οικονομικής και Διοίκησης 
Τουρισμού ή Οργάνωσης και 
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Διαχείρισης Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (από 2006 
μετονομάστηκε σε Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών 
Προιόντων και Τροφίμων) ή 
Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και 
Διαχείρισης Αθλητισμού  ή 
Περιφερειακής και Οικονομικής 
Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή 
Στατιστικής και Αναλογιστικής 
Επιστήμης ή Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης ή   
Στατιστικής και Αναλογιστικών – 
Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και 
Συστημάτων Παραγωγής ή 
Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της 
ημεδαπής η ισότιμος τίτλος 
σχολών  της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας  

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 

103 Π.Ε. Διοικητικού 
2 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, 

 β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
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κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 

104 Τ.Ε.  Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου 

 

1 

Πτυχίο ή δίπλωμα Ανθοκομίας 
και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή 
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών 
και Ανθοκομίας  ή Βιολογικών 
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών 
και Ανθοκομίας  ή Οικολογίας και 
Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος και Οικολογίας 
ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα 
ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

105 Δ.Ε. Γενικών 
Καθηκόντων 

 

3 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας. 

106 Δ.Ε. Κλητήρων – 
Γενικών Καθηκόντων 

 

1 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας. 

107 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 
προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν.2527/1997) 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών ,  να μην έχουν κώλυμα κατά το 

άρθρο 169 του ν.3584/07 και να  µην έχουν κώλυµα  κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού 

Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)   Να είναι υγιείς και να έχουν την 

φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

υποβάλλοντας επιπλέον των τυπικών προσόντων, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2 

2.  Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν 

έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δικηγόρου, δωροδοκία, 

καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή 

συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται: από 24/02/2021 έως 26/02/2021. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα 

στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στην 

δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: work@2608.syzefxis.gov.gr , 

εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών, είναι δυνατή η 

κατάθεση με αυτοπρόσωπη παρουσία  κατόπιν ραντεβού στο Πρωτόκολλο του Δήμου . 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στη διαδικτυακή πύλη του 

Δήμου στη διεύθυνση (www.messolonghi.gov.gr). 

Πρόσληψη 

Ο φορέας μετά από Απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης, μεταξύ των υποψηφίων που 

έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση. 

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με 

άλλους υποψήφιους. Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα 

από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ 

mailto:work@2608.syzefxis.gov.gr

