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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  πρόγραμμα  Καλλικράτης”,  όπως  έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις  διατάξεις  της  παρ.  2 του εικοστού τετάρτου άρθρου  (Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών)  της  14-03-2020  Πράξης
Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  της  ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τ.
Α΄),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν 
4. Την αριθμ.πρωτ.:18659/17.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
σχετική με την ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης
–  απασχόληση  προσωπικού  ΟΤΑ  και  νομικών  προσώπων  αυτών  κατά  τη
διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊου
– covid 19.
5. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Πρέβεζας  (ΦΕΚ
739/τ.Β΄/14.3.2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την αριθμ.:168/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετική με την
έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  για  τις  Δομές  των  ευπαθών  ομάδων  και
υπηρεσιών καθαριότητας,  για  χρονικό  διάστημα τεσσάρων (4)  μηνών,  για  την
αντιμετώπιση  των  εκτάκτων,  απρόβλεπτων  και  κατεπειγουσών  αναγκών  που
προέκυψαν  από  την  εμφάνιση  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού  COVID-19  και
εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

Ανακοινώνει
Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,
συνολικά  δέκα  (10)  ατόμων,  χρονικής  διάρκειας  τεσσάρων  (4)  μηνών,
διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να
καλύψει τις έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού
της  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19,  με  τα  αντίστοιχα  απαιτούμενα
προσόντα(πίνακας Β)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Ειδικότητα
Διάρκεια

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

100 Δήμος Πρέβεζας 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
(ΜΕ ΚΑΡΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)

4 μήνες 1

101 Δήμος Πρέβεζας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4 μήνες 1

102 Δήμος Πρέβεζας ΠΕ Κοινωνιολόγων 4 μήνες 1

103 Δήμος Πρέβεζας ΔΕ Νοσηλευτών 4 μήνες 2

104 Δήμος Πρέβεζας 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
4 μήνες 5

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχη-
μάτων  ή  Εκπαιδευτή  Υποψηφίων  Οδηγών  Αυτοκινήτων  ή  Εκπαιδευτή  Υποψηφίων
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών  ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδι-
κότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλα-
δικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού
Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Το-
μέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκι-
νήτου του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου  ή  Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος  Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και  Αυτοματισμού  Αυτοκινήτου  ή  Τεχνίτης  Ηλεκτρο-
λόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνί-
τη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή  Τεχνιτών  Μη-
χανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνι-
κού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγ-
γελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπου-
δών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής
Επαγγελματικής  Κατάρτισης  ή  Επαγγελματικής  Σχολής  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983
ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
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αντίστοιχης ειδικότητας.
β)  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή  C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως
ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ή  C κατηγορίας ((Π.Δ. 51/2012, όπως
ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

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 απόκτη-
ση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή  C΄ κατηγορίας . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης  Γ ή  C΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως
ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή  C΄ κατηγορίας .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης  Γ ή  C΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως
ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή  C΄ κατηγορίας απαιτείται υποχρε-
ωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  (σύμφωνα  με  την  απαιτούμενη  κατά  τα
ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
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
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εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην πε-
ριοχή της οποίας 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 ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισ-
σοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυ-
στέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της,  γίνεται δεκτή και η  ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρ-
μόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να ανα-
φέρονται:
 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 υποκατη-
γορίας 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 οικεί-
ας 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 προσκο-
μίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται
η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη 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 συνυποβάλουν και
σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει  τη βεβαίωση αυτή,
λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρε-
ται 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 κατηγο-
ρίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.
Ισχύουσα  άδεια  οδήγησης  που  έχει  εκδοθεί  από  κράτος-μέλος  της   Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να
ισχύει  στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι  όροι και οι  προϋποθέσεις
χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει
(παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄).  Στην περίπτωση που
υποψήφιοι  είναι  κάτοχοι  επαγγελματικής  άδειας  οδήγησης  αλλοδαπής  (εκτός
κρατών-μελών  της  Ευρωπαϊκής  ΄Ενωσης)  για  να  γίνουν  δεκτοί  πρέπει  να
προσκομίσουν  αντιστοιχία  της  άδειας  οδήγησης  αλλοδαπής  με  τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχη-
μάτων ή   Εκπαιδευτή  Υποψηφίων  Οδηγών Αυτοκινήτων  ή  Εκπαιδευτή  Υποψηφίων
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών  ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδι-
κότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλα-
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δικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού
Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Το-
μέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκι-
νήτου του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου  ή  Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος  Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και  Αυτοματισμού  Αυτοκινήτου  ή  Τεχνίτης  Ηλεκτρο-
λόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνί-
τη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή  Τεχνιτών  Μη-
χανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνι-
κού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγ-
γελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπου-
δών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής
Επαγγελματικής  Κατάρτισης  ή  Επαγγελματικής  Σχολής  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983
ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β)  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή  C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως
ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ή  C κατηγορίας ((Π.Δ. 51/2012, όπως
ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

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 απόκτη-
ση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή  C΄ κατηγορίας . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης  Γ ή  C΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως
ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή  C΄ κατηγορίας .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης  Γ ή  C΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως
ισχύει).
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή  C΄ κατηγορίας απαιτείται υποχρε-
ωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  (σύμφωνα  με  την  απαιτούμενη  κατά  τα
ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
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 Περιφέρειας  στην πε-
ριοχή της οποίας 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 ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισ-
σοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυ-
στέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της,  γίνεται δεκτή και η  ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρ-
μόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να ανα-
φέρονται:
 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 υποκατη-
γορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι  ότι  οι  υποψήφιοι  πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την
απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. 

102 Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Κοινωνιολογίας  ή  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής 'η Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής
Διοίκησης  ή  Ιστορίας  –  Αρχαιολογίας  –  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  με  κατεύθυνση
Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας   ή  Κοινωνικής  Διοίκησης  και  Πολιτικής  Επιστήμης  –
Κοινωνικής  Διοίκησης  ΑΕΙ  ή   το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Ελληνικού  Ανοικτού
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π)  ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε)  ΑΕΙ  της
ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης
ειδικότητας. 

103 α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτι-
κής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νο-
σηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή
Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοση-
λευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με
Ψυχικές Παθήσεις Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτής

104 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)
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Οι  άδειες  άσκησης  επαγγέλματος  ή  άλλες  επαγγελματικές  άδειες  ή
βεβαιώσεις  ή  πιστοποιητικά  πρέπει  να  είναι  σε  ισχύ  κατά  τον  χρόνο
υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας αυτής, όσο
και και τον χρόνο πρόσληψης

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  τα εξής δικαιο-
λογητικά:

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 Βεβαίωση ανεργίας.
 Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου ΙΚΑ
 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
 Τους απαραίτητους τίτλους σπουδών όπου απαιτούνται
 Άδειες άσκησης επαγγέλματος όπου αιτούνται
 Επαγγελματική άδεια οδήγησης όπου απαιτείται 
 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) όπου απαιτείται 
 Ψηφιακός Ταχογράφος όπου απαιτείται 
 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 Δυνα-
μικού Δημοτικής Κατάστασης και  Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Πρέβεζας,  οδός
Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, από 26/03/2020  έως και  30/3/2020

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 ισχύ-
ει) πρακτικού ανάρτησης .

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος
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