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ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
(ΦΕΚ 143/τ.Α’/2007), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/2009) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις της  από  11/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α/11-03-2020)με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοΐού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του»  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 της από 14/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/14-03-2020) με θέμα  «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

6. Την 506/2019 Απόφαση Δημάρχου Ανατολικής Μάνης  

7. Την υπ’ αριθμ. 261/2020 (ΑΔΑ : ΨΟΚ8ΩΨΗ-0Α7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής 
Μάνης αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
διάρκειας τριών (3) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών σχετικών με την  εμφάνιση και 
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 

88 ..   Την ανάγκη  προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και ιδίως την προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς 
υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  

  

ΑΑ νν αα κκ οο ιι νν ώώ νν οο υυ μμ εε  

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, 
συνολικά οκτώ  (8) ατόμων  και ειδικότερα:  

 Δύο (02) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών 

 Έξι   (06) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  

 για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του   κορωνοϊού COVID-19 
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Ειδικότητα Αριθμός 

ατόμων 

 

Ειδικά τυπικά προσόντα 

 

ΔΕ29 οδηγών  

(χωρίς κάρτα 

ψηφιακού 

ταχογράφου) 

02 Α.-α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) 

Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή 

Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ 

ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων 

Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 

τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 

Μηχανών Αυτοκινήτου 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 ΤΕΕ 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,  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) . 

ή 

Β.α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής . 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

ή 

Γ.α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος 

τίτλο 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  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

ή 

Δ.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 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 

2014 απαιτείται υποχρεωτικά 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 
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Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται : 

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο ναείναι σε ισχύ 

και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 

της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στην περιοχή 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 περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του 

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, πρέπει να αναφέρονται: 

· Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 

· Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η 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 

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 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 του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας 

της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης 

ημεδαπής». 

ΥΕ 16 Εργατών 

Καθαριότητας 

6 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Γενικά Προσόντα πρόσληψης 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. 

2.Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 

θέσεως που επιλέγουν. 

3.Γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής 

στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους 

περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι 

Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο 

και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά 

τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). 

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό 

επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται με 

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και  

β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων: 

Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). 

Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού 

Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. 

4.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση). Για την πρόσληψη σε θέσεις βοηθητικού ή 

ανειδίκευτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τα κωλύματα 

διορισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, που οφείλονται σε προηγούμενη 

εγκληματική δράση δεν ισχύουν για άτομα τα οποία έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας 

που τους έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους: 

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση), 

3.Τον απαιτούμενο από την παρούσα ανακοίνωση τίτλο σπουδών με τα λοιπά τυπικά και τυχόν πρόσθετα 

προσόντα. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι ΔΕ Οδηγών θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

απόδειξη των τυπικών προσόντων που διαθέτουν .  

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε΄ της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94.Παράταση ή σύναψη νέας 

σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι 

αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο 

ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 

επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας  

περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά 

παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως 

συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού 

καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου (www.anatolikimani.gov.gr), ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο 

φορέα. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

http://www.anatolikimani.gov.gr/
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Τα σχετικά έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αντλήσουν σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα 

του Δήμου Ανατολικής Μάνης (www.anatolikimani.gov.gr), προκειμένου να τα συμπληρώσουν και να 

τα καταθέσουν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα 

συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με “Μέτρα 

Αντιμετώπισης της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ 

75/τ.Α'/30-3-2020),  από  την   Τρίτη 8/9/2020 έως και Τετάρτη 9/9/2020. 

Τα e-mails στα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους 

είναι:teobounakos@1315.syzefxis.gov.gr και mbertzel@1315.syzefxis.gov.gr. 

H υποβολή των αιτήσεων μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή, θα γίνεται προς: 

Δήμο Ανατολικής Μάνης 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & 

Διοικητικής Μέριμνας  

Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο 

Τ.Κ.23200 

 

Εναλλακτικά σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας αποστολής της σχετικής αίτησης ηλεκτρονικά 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, στα 

γραφεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ανατολικής 

Μάνης,Ελευθερολακώνων 1 ,ΤΚ 23200 Γύθειο Λακωνίας , απευθύνοντας την προς το Τμήμα Ανθρώπινου & 

Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ανατολικής Μάνης υπόψη κ. Θεοδώρου Μπουνάκου ή κας Μπερτζελέτου 

Μαρίας και μόνον αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας 

για τον καθορισμό συγκεκριμένης ημέρας και ώρας για την κατάθεση της σχετικής αίτησης (τηλ. 

επικοινωνίας : 2733360344,2733360357) 

 

 

 

 

Ο  Αναπληρωτής 

 Δημάρχου Ανατολικής Μάνης 

 

 

 

Τσιριγώτης Παναγιώτης 
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