
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα,08/07/2019
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρ. Πρωτ.: 13959
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημοτικής Κατάστασης 
& Διοικητικής Μέριμνας – Γραφείο Προσωπικού
Ταχ. Δ/νση:Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2        

Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: 2682360633                              
FaxFax: : 2682 3 60640                                     
ΠληροφορίεςΠληροφορίες:: Κ. Κυργιάκη                                       
E-Mail:  kyrgiaki@1485.syzefxis.gov.gr                  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών

και  Κοινοτικών  Υπαλλήλων»  (ΦΕΚ  143/Α/28-06-2007)  περί  πρόσληψης
προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή  προσωπικού  και  ρύθμιση  θεμάτων διοίκησης»  (ΦΕΚ 28/Α/1994),  όπως
τροποποιήθηκε  και  συμπληρώθηκε  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  20  του
Ν.2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994
το  προσωπικό  που  προσλαμβάνεται  για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  ή
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου της
οποίας  η  διάρκεια  δεν  υπερβαίνει  τους  δύο  μήνες  μέσα  σε  συνολικό  διάστημα
δώδεκα μηνών.

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  παρ.  2  εδ.  ιε  του  Ν.  3812/2009  «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-
12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις
του Ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση  -  Ενσωμάτωση
Οδηγίας  2009/50/ΕΚ»,  σύμφωνα με  τις  οποίες  εξαιρείται  από την  προηγούμενη
έγκριση  της  Επιτροπής  της  ΠΥΣ  33/2006  η  πρόσληψη  προσωπικού  για  την
αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  ή  εποχικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών  με  σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες
μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών».

6. Την αριθμ.: 133/2019 (ΑΔΑ:Ψ9Δ4ΩΞΧ-Π9Ξ ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με θέμα  «Πρόσληψη έκτακτου με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007
ΦΕΚ  143  τ.Α26.6.2007  δεκαπέντε  (15)  ατόμων  Εργατών  Καθαριότητας  στην
υπηρεσία ανταποδοτικού».

7. Την αριθμ.πρωτ.:53269 /11-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΧ02ΟΡ1Γ-ΡΚΞ)  απόφαση του Γενικού
Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  –  Δυτικής  Μακεδονίας  με  την
οποία  επικυρώνεται  η  αριθμ.:133/2019 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
Πρέβεζας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η
διάρκεια  της οποίας  δεν μπορεί  να  υπερβαίνει  τους δύο (2)  μήνες,  μέσα σε συνολικό
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διάστημα  δώδεκα  (12)  μηνών,  για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  εποχικών  ή
πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία
Έδρα

υπηρεσίας
Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101
Δήμος

Πρέβεζας
Πρέβεζα ΔΕ Οδηγών 2 μήνες 3

102
Δήμος

Πρέβεζας
Πρέβεζα

YE Συνοδοί 
απορριμματοφόρου

2 μήνες 11

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόν

101

KY  ΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
α)  Δίπλωμα  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  ΙΕΚ  ειδικοτήτων:  (α)
Τεχνικού  Αυτοκινήτων  Οχημάτων  ή  (β)  Εκπαιδευτή  Υποψηφίων
Οδηγών Αυτοκινήτων ή
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΣΕΕ ειδικότητας Μηχανικών και
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
Απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  τμήματος
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
Τεχνικής  Επαγγελματικής  σχολής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτων ή
Σχολής  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ  του  ν.  1346/1983  ειδικότητας
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
-  Ηλεκτρομηχανικών  Συστημάτων  και  Αυτοματισμού  Αυτοκινήτου
ΣΕΕ ή
-  Ηλεκτρικού  Συστήματος  Αυτοκινήτου  ΤΕΣ  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας  του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983 ή
Ηλεκτρολόγου  Αυτοκινήτων  Οχημάτων  ή  Τεχνικού
Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)  , (σύμφωνα
με τις συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ
και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου  Οικονομίας,  Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού.

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



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόν

προσόντα)
α)  Οποιοσδήποτε  απολυτήριος  τίτλος  σχολικής  μονάδας
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος
σχολών της αλλοδαπής .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ),  (σύμφωνα
με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ
και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου  Οικονομίας,  Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους 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.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 άδειας
οδήγησης αυτοκινήτου .β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης
Γ' κατηγορίας και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)  , (σύμφωνα
με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ
και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου  Οικονομίας,  Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους 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.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
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας, και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ),  (σύμφωνα
με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόν

και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου  Οικονομίας,  Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού.

   ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για  την  άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  Γ’  κατηγορίας  από  10
Σεπτεμβρίου  2014  απαιτείται  υποχρεωτικά  η  προσκόμιση  του
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Προκειμένου  για  την  απόδειξη  κατοχής  του  Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:  
είτε  η κατοχή  Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι
σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία 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 ανα- κοίνωση.
   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 Δ/νσης 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.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση  που  η  υπηρεσία  Μεταφορών  και
Επικοινωνιών  της  οικείας  Περιφερειακής  Ενότητας  δεν  έχει
προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του
ανωτέρω  πιστοποιητικού  (ΠΕΙ),  ο  υποψήφιος  προκειμένου  να
γίνει  δεκτός  για  τη  θέση  του  ΟΔΗΓΟΥ  της  συγκεκριμένης
ανακοίνωσης,  πρέπει  να  προσκομίσει  απαραιτήτως  σχετικό
έγγραφο  της  υπηρεσίας  αυτής,  στο  οποίο  να  αναφέρεται  η
αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόν

συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
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
συνυποβάλλουν  και  σχετική  βεβαίωση  της  οικίας  υπηρεσίας
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την
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 Δήλωσης 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.

Στην  περίπτωση που  οι  υποψήφιοι  είναι  κάτοχοι  επαγγελματικής
άδειας  οδήγησης  αλλοδαπής,  για  να  γίνουν  δεκτοί  πρέπει  να
προσκομίσουν  βεβαίωση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  «περί
ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

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

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 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 16  & 17 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 Βεβαίωση ανεργίας.
 Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου ΙΚΑ
 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Τους απαραίτητους τίτλους σπουδών.
 Υπεύθυνη δήλωση ότι  ΔΕΝ έχουν κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης



μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών: [όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο (άρθρ. 21
παρ. 2 Ν. 2190/1994)] (χορηγείται από την υπηρεσία).

 Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται
για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (χορηγείται από
την υπηρεσία).

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν  αίτηση  στο  Τμήμα  Ανθρώπινου  Δυναμικού
Δημοτικής  Κατάστασης  και  Διοικητικής  Μέριμνας  Δήμου  Πρέβεζας,  οδός  Ελευθερίου
Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, από 08/07/2019  έως και 10/07/2019.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση  της ανακοίνωσης να γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Πρέβεζας,
της  Δημοτικής  Ενότητας  Ζαλόγγου  και  Δημοτική  Ενότητα  Λούρου  συντασσομένου  κατ'
άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Χρήστος Μπαϊλης  


