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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου 

 
 Ο Δήμος Δυτικής Μάνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 116/2022 (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) με ΑΔΑ:ΨΔ1ΛΩ9Χ-ΔΚ5  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  που 
επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 68124/13-5-2022 (ΑΔΑ:6Σ2ΨΟΡ1Φ-ΔΘΓ) όμοια του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων(4) ατόμων, προς κάλυψη 
των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα 
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
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 και  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέσσερις(4)     
μήνες  
(από 
1.6.2022 έως 
και 
30.9.2022) 

ΑΔΑ: ΨΠ9ΟΩ9Χ-ΩΟΒ



 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα 
ανωτέρω 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). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο 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). 
  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο 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). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εμπειρία για την ειδικότητα αυτή 
υπολογίζεται μετά την απόκτηση της άδειας οδηγού 
αυτοκινήτου Γ΄ ή C΄ κατηγορίας. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 
ή C΄ κατηγορίας  απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ.  
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (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 
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Περιφέρειας 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 
μιας 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 Διεύθυνσής 
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 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 :  
1)η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής 
στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και  
2) η προσκόμιση Υπεύθυνης δήλωσής 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». 
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Α. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για όσους έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
Εργαστηρίων Ειδικής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του αρ.1 του Ν. 2817/2000, ή άλλο ισότιμο 
τίτλο της αλλοδαπής.  
Β.  Άδεια οδήγησης Β΄  κατηγορίας. 
Γ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του απαιτούμενου 
αριθμού των τριών (3) ΥΕ Πυροφυλάκων με τα ανωτέρω 
τυπικά προσόντα θα γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι 
χωρίς ειδικά τυπικά προσόντα (αρ.5 παρ. 2 του Ν. 
2527/1997). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Τέσσερις(4)  
μήνες  
(από 
1.6.2022 έως 
και 
30.9.2022) 

 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 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 του κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π.)  
 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
 
 Για όλες τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου Δυτικής Μάνης. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτηση τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς 
τα εξής δικαιολογητικά:  
 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2.. Άδεια οδήγησης Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 
(Π.Ε.Ι.)-όπου απαιτείται. 
3.Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους – όπου απαιτείται. Σε περίπτωση 
πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
4. Για την απόδειξη της εμπειρίας (όπου απαιτείται)  για προϋπηρεσία στο δημόσιο: 
Βεβαιώσεις ή συμβάσεις και για τον ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση ενσήμων ΕΦΚΑ και 
Υπεύθυνη Δήλωση για το είδος της εμπειρίας. 
5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα. 
6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας. 
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (δηλ. 
να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην 
έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και έχουν την υγεία και τη φυσική 
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω 
θέσεων. 
8.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο 
δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό 
πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού 
υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση 
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που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και 
την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).  
9. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται 
για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.  
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 
 Ανάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στους χώρους ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος συντασσόμενων κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως 
ισχύει), πρακτικών ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο 
πρόγραμμα  Διαύγεια. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Δήμου Δυτικής Μάνης (Καρδαμύλη Μεσσηνίας- ισόγειο) προσκομίζοντας και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης, εντός προθεσμίας τεσσάρων(4) 
εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησής 
της στους χώρους ανακοινώσεων του Δήµου, δηλαδή από 23-5-2022 έως και 26-5-
2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τμήμα 
Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, τηλέφωνο 
επικοινωνίας 27213 - 60906  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
 
                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

                                                                                       ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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