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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Πρέβεζα 15/7/2021 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 14764 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού             

Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Μέριμνας                             

Ταχ. Δ/νση:     Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2      

Πληροφορίες: Κ. Κυργιάκη                                     

Τηλέφωνο:      2682360650                                                             
E-Mail:   kyrgiaki@1485.syzefxis.gov.gr  

      

 

 

 

Περίληψη της υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2021  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

 «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»  

Άξονας Προτεραιότητας 5: 

 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

ΤΙΤΛΟΣ:  

 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και 

για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής  Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό ΟΠΣ 5000604 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ήπειρος 2014-2020» 

 

Ο Δήμος Πρέβεζας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος 

προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις– Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-2014). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, β) Ενσωμάτωση της 
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Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 

(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ. Α΄/23-12-2014). 

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/7-7-2016).  

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 (Α΄6)» (ΑΔΑ: ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ). 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 464/19-02-2016 Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την υποβολή 

προτάσεων στο ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 

5 «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων» με 

τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 

γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο». 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 614/04-03-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Ένταξη 

της Πράξης “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 

γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας” με κωδικό ΟΠΣ 5000604 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020”».   

9. Την υπ΄αριθ. 139/25-4-2016 απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας με θέμα : «Απόφαση 

υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας» με Α/Α 1 της Πράξης «Λειτουργία δομών και 

υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση 

της βίας» και κωδ. ΟΠΣ 5000604 Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020». 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3319/30-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: 

«Τροποποίηση της Πράξης “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας” με κωδικό ΟΠΣ 

5000604 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020”».   

11. Την υπ’ αριθ. 777/31-12-2018 απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας με θέμα: «Σχέδιο  

τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας» με Α/Α 1 της 

Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 

γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» και κωδ. ΟΠΣ 5000604 Ε.Π. «Μεταρρύθμιση 

Δημοσίου Τομέα 2014-2020». 
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12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1264/4-6-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» για την παράταση χρηματοδότησης των 

Δομών Κέντρα Συμβουλευτικής και Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών στο πλαίσιο του Ε.Π 

«Ήπειρος 2014-2020».  

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2346/23-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «2η 

Τροποποίηση της Πράξης “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας” με κωδικό ΟΠΣ 

5000604 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020”».  

14.  Την υπ’ αριθ. 585/22-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΟΧΩΞΧ-ΙΦΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας με θέμα: «Έγκριση πλήρωσης θέσης ΠΕ Νομικών προκειμένου για την 

λειτουργία δομών και υπηρεσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για 

την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». 

15. Την υπ’ αριθ. 629/13-11-2020 απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 777/2018 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤΗΝ 139/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ) με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 

«Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου 

Πρέβεζας» με Α/Α 1 της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» και κωδ. ΟΠΣ 

5000604 Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020». 

16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10456/24-5-2021 βεβαίωση του Προϊστάμενου Τμήματος 

Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Ταμείου του Δήμου Πρέβεζας περί ύπαρξης των σχετικών 

πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της 

παρούσας Ανακοίνωσης.  

 

 

Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για 

την υλοποίηση της Πράξης  «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» του Δήμου Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα, και συγκεκριμένα του εξής, 
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ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 

αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

ΔΗΜΟΣ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

(Για τη στελέχωση 

της Δ/νσης 

Κοινωνικής 

Προστασίας 

Παιδείας Δια Βίου 

Μάθησης και 

Πολιτισμού –Τμήμα 

Κοινωνικής 

Πολιτικής-Κέντρο 

Συμβουλευτικής) 

ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΕ Νομικών 

«Ένα (1) έτος από 

την υπογραφή της 

σύμβασης με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης έως τη 

λήξη του 

Προγράμματος» 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής 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. 

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα 

φύλου και ισότητας ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

3) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

4) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)  

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής 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. 

ΑΔΑ: ΨΟΣΔΩΞΧ-73Α



5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  

 

Οι υποψήφιοι της άνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας 

ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή 

με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

 

101 

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 

σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή 

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για την ανωτέρω ειδικότητα περιγράφονται αναλυτικά 

στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με 

σήμανση έκδοσης «10-06-2021» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ 

και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,  

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

Δήμος Πρέβεζας-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας, Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, Τ.Κ. 48100 

Πρέβεζα, υπόψη κ. Δήμητρας Αδάμου (τηλ. επικοινωνίας: 2682360633).  
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Tο εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 

οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής 

της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών 

(υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης 

της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο δικτυακό τόπο του Δήμου 

Πρέβεζας (http://www.dimosprevezas.gr/) και στο κατάστημα του Δήμου, εφόσον η ανάρτηση 

είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες και λήγει 3/8/2021 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην 

ανωτέρω διεύθυνση, καθώς και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας 

(http://www.dimosprevezas.gr/) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα 

ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → 

Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της 

διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 

σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της 

διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

 

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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