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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η)
Προσλήψεως σαράντα δύο (42) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου της ∆.Ε.Σ.Ε Περιφέρειας Ηπείρου που εδρεύει στα Ιωάννινα.
΄Εχοντας υπόψη τις δατάξεις:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις των Ν.
2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003,
3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005.
β. Την ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/130/9666/26.5.2009 Εγκριτική της πρόσληψης Πράξη του Τριµελούς εξ Υπουργών
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. “Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο
∆ηµόσιο Τοµέα” (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28.12.2006), όπως ισχύει.
γ. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
συνολικού αριθµού σαράντα δύο (42) ατόµων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των
υπηρεσιών της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου για τις εξής κατ’ αριθµό ατόµων, ειδικότητας,
µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας χειριστών
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας τεχνικών αυτοκινήτων
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ειδικότητας εργατών καθαριότητας οδών
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ειδικότητας εργατών οδών και πρασίνου
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ειδικότητας φυλάκων -νυχτοφυλάκων

άτοµα 1
άτοµα 1
άτοµα 15
άτοµα 20
άτοµα 5
Σύνολο άτοµα
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Α) ΓΙΑ ΤΟ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α.1. ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 5ο ΧΙΛ. ΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
α/α

1

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

∆.Ε χειριστής µηχ/των ένας (1)
έργου (Γεωτρυπανιστής)

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

1. Κύρια προσόντα :
α) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια
µηχανοδηγού χειριστή οµάδας Η΄ τάξης
Γ΄ για τον χειρισµό Γεωτρυπάνου.
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ
ή
Τεχνικού
Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου
Α΄ ή Β΄ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών
Σχολών ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν. 1436/1983 ή άλλος
ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε
τίτλος
Ι.Ε.Κ
ή
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος
σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση άδειας
υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης
επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
γ) Ισχύουσα άδεια ικανότητας οδηγού
αυτοκινήτων
επαγγελµατική
ή
ερασιτεχνική.
2. Επικουρικά προσόντα :
α) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται
δυνατή η πλήρωση των θέσεων από
υποψηφίους µε τα κύρια προσόντα
επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους
άδειας µηχανοδηγού-χειριστή της παρ.
1α και οποιοσδήποτε τίτλος οµώνυµος
ή
αντίστοιχος
αναγνωρισµένης
κατώτερης Τεχνικής Σχολής της
ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολής της
αλλοδαπής,
βάσει
του
οποίου
χορηγείται
η
παραπάνω
άδεια
µηχανοδηγού
χειριστή µε άδεια
οδήγησης
επαγγελµατική
ή
ερασιτεχνική.

8 µήνες
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Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής υπό την
προϋπόθεση
ότι
ο
υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για
την έκδοση άδειας υπηρεσίας, ότι η
άδεια
άσκησης
επαγγέλµατος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε
συνυπολογισµό και εµπειρίας.
β) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται
δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε
από
υποψηφίους
µε
τα
προαναφερόµενα
προσόντα,
επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους
της άδειας µηχανοδηγού-χειριστή της
παρ. 1α µε απολυτήριο τίτλο
τουλάχιστον
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης
(δηλ.
απολυτήριο
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψήφιους
που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το
1980
απολυτήριο
∆ηµοτικού
Σχολείου), ή ισοδύναµο απολυτήριο
τίτλο κατώτερης τεχνικής Σχολής του
Ν∆ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 και
αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών µετά την απόκτηση
της παραπάνω άδειας µηχανοδηγούχειριστή και άδειας οδήγησης
επαγγελµατική ή ερασιτεχνική.
Σηµείωση : Σε όλους τους πίνακες
ισχύει και η αντίστοιχη άδεια που έχει
εκδοθεί βάσει του Π∆ 22/1976. Στην
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει
να υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας
για την έκδοση της άδειας Υπηρεσίας,
για την αντιστοιχία της άδειας βάσεις
του Π∆ 31/1990, µε την αιτούµενη από
την ανακοίνωση.
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Μηχανοτεχνίτες
αυτοκινήτων

Ένας (1)

Κύρια προσόντα :
α)΄Αδεια
άσκησης
επαγγέλµατος
µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου.
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος
Ι.Ε.Κ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών
Σχολών ή σχολών µαθητείας του
ΟΑΕ∆ ή άλλος ισότιµος τίτλος
σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι
η άδεια άσκησης επαγγέλµατος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε
συνυπολογισµό και εµπειρίας.
2. Επικουρικά προσόντα
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται
δυνατή η πλήρωση της θέσεως από
υποψηφίους µε τα προσόντα της
προηγούµενης
παραγράφου
επιτρέπεται η πρόσληψη µε :
α)΄Αδεια
άσκησης
επαγγέλµατος
µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου.
β) Οµώνυµο ή αντίστοιχο απολυτήριο
τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή
ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολής
της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της
ηµεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης
επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
.//.
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Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται
δυνατή η πλήρωση της θέσεως από
υποψηφίους µε τα προσόντα της
προηγούµενης
παραγράφου,
επιτρέπεται ο διορισµός µε :
α)΄Αδεια
άσκησης
επαγγέλµατος
µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου.
β) Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή
απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή
για
υποψηφίους
που
έχουν
αποφοιτήσει
µέχρι
το
1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµο
απολυτήριο
τίτλο
κατώτερης τεχνικής Σχολής του Ν∆
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων
Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000.
γ) Αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον δύο
(2) ετών µετά την απόκτηση της
παραπάνω άδειας.
3

ΥΕ Φύλακεςνυχτοφύλακες

4
5

Πέντε (5)

Απολυτήριος
τίτλος
υποχρεωτικής
εκπαίδευσης
(δηλαδή
απολυτήριο
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψήφιους
που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980
απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµος
απολυτήριος
τίτλος
κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν∆
580/70
ή
απολυτήριος
τίτλος
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος
τίτλος της αλλοδαπής.

8 µήνες

Εργάτες καθαριότητας
οδών

∆έκα (10)

Χωρίς τυπικά προσόντα

8 µήνες

Εργάτες συντηρήσεως
οδών και πρασίνου

∆έκα (10)

Χωρίς τυπικά προσόντα

8 µήνες

.//.
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Α.2. ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (κλιµάκιο Κόνιτσας)
α/α

1

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Εργάτες συντηρήσεως
οδών και πρασίνου

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

∆ύο (2)

Χωρίς τυπικά προσόντα

8 µήνες

Β) ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
(Κλιµάκιο ΄Αρτας µε έδρα το ∆ήµο Φιλοθέης ΄Αρτας)
α/α

1
2

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Εργάτες καθαριότητας
οδών

΄Ενας (1)

Χωρίς τυπικά προσόντα

8 µήνες

Εργάτες συντηρήσεως
οδών και πρασίνου

Τέσσερις
(4)

Χωρίς τυπικά προσόντα

8 µήνες

Γ) ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
(Κλιµάκιο Πρέβεζας µε έδρα το ∆ήµο Πρέβεζας)
α/α

1
2

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Εργάτες καθαριότητας
οδών

∆ύο (2)

Χωρίς τυπικά προσόντα

8 µήνες

Εργάτες συντηρήσεως
οδών και πρασίνου

∆ύο (2)

Χωρίς τυπικά προσόντα

8 µήνες

∆) ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
(Κλιµάκιο Ηγουµενίτσας µε έδρα το ∆ήµο Ηγουµενίτσας)
α/α

1
2

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Εργάτες καθαριότητας
οδών

∆ύο (2)

Χωρίς τυπικά προσόντα

8 µήνες

Εργάτες συντηρήσεως
οδών και πρασίνου

∆ύο (2)

Χωρίς τυπικά προσόντα

8 µήνες
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Α΄ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.
2.
3.
4.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) µε επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού προσωπικού ή ανειδίκευτου
προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα
ασφάλειας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.
2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας ∆ΕΣΕ
Περιφέρειας Ηπείρου, ∆/νση 5ο χλµ. ΕΟ Ιωαννίνων-Κοζάνης σε σφραγισµένο φάκελο στην
Υπηρεσία µας εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της
τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε ηµερήσιες εφηµερίδες ή ανάρτησής της στο
κατάστηµα της Υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων των δηµοτικών των ∆ήµων εφόσον
η ανάρτησή της είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες (παρ. 10 άρθρο
21 Ν. 2190/1994).
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης έχει γίνει στη ∆.Ε.Σ.Ε/ΠΗ, στις Ν.Α των
Νοµών της Π.Η, στους ∆ήµους (Ιωαννίνων, ΄Αρτας, Πρέβεζας, Ηγουµενίτσας) για
ενηµέρωση των υποψηφίων.

Εσωτερική ∆ιανοµή
α) χρονολ. αρχείο
β) φάκ. 4.17.1
γ) κ. Κ. Νάτση

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ
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