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ΘΕΜΑ : Πρόσληψη τριών (3) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες, στα Τµήµατα Αστικής Κατάστασης 
και Αλλοδα̟ών και Μετανάστευσης Ν. Άρτας και Ν. Πρέβεζας.  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Έχοντας υ̟όψη τις διατάξεις: 
1. Του Ν.3200/1955 "̟ερί διοικητικής α̟οκεντρώσεως", (ΦΕΚ 97/Α/1955), ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε το Ν.3620/1956 "̟ερί τρο̟ο̟οιήσεως και συµ̟ληρώσεως των 
διατάξεων ̟ερί διοικητικής α̟οκεντρώσεως" (ΦΕΚ 279/Α/1956) και το Ν∆ 532/1970 
"̟ερί συµ̟ληρώσεως κλ̟." (ΦΕΚ 103/Α/1970). 
2. Του Ν. 1622/1986 «Περί το̟ικής αυτοδιοίκησης κλ̟.» (ΦΕΚ 92/Α/1986) και του Π∆ 
51/1987 «Καθορισµός των ̟εριφερειών της χώρας για το σχεδιασµό, ̟ρογραµµατισµό 
κλ̟.» (ΦΕΚ 26/Α/1987). 
3. Του Ν. 2372/1996 «Σύσταση φορέων για την ε̟ιτάχυνση της ανα̟τυξιακής 
διαδικασίας» (ΦΕΚ 29/Α/1996), και του Π∆ 402/96 «Τρο̟ο̟οίηση και συµ̟λήρωση 
διατάξεων του άρθρου 43 του Π∆ 609/85» (ΦΕΚ 269/Α/1996). 
4. Του Ν. 2503/97 «̟ερί διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης στης Περιφέρειας, ρύθµιση 
θεµάτων για την το̟ική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997). 
5. Του Π∆ 66/2002 (ΦΕΚ 52/Α/19-3-2002) «Σύσταση ∆ιεύθυνσης Αστικής Κατάστασης 
και Αλλοδα̟ών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Η̟είρου». 
6. Του Κεφ. ∆΄ του Π∆ 410/88 «Κωδικο̟οίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της 
κείµενης Νοµοθεσίας ̟ου αφορούν το ̟ροσω̟ικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
κλ̟. (ΦΕΚ 191/Α/88). 
7. Την υ̟' αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 1/46/18239/29-9-2010 Εγκριτική Α̟όφαση της 
Τετραµελούς Ε̟ιτρο̟ής της ̟αρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή 
διορισµών και ̟ροσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), ό̟ως ισχύει. 
8. Την µε αριθ. ̟ρωτ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/18457/29-09-2010 εγγράφου της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε συνηµµένη σε 
αυτό την ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/46/18239/29-09-2010 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 2 
̟αρ. 1 της Πράξης του Υ̟ουργικού Συµβουλίου 33/2006, αναφορικά µε την έγκριση 
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̟ρόσληψης εκατό (100) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες σε  (12) δώδεκα Περιφέρειες της Χώρας. 
9. Την µε αριθ. ̟ρωτ. 9117/1-11-20100 ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2010 για την σύναψη 

σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου της ∆ιεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και 
Αλλοδα̟ών και Μετανάστευσης Περιφέρειας Η̟είρου. 

10. Τους ̟ίνακες κατάταξης των υ̟οψηφίων σε κάθε Υ̟ηρεσιακή Μονάδα της 
∆ιεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδα̟ών και Μετανάστευσης Περιφέρειας 
Η̟είρου σύµφωνα µε τις εµ̟ρόθεσµα υ̟οβληθείσες αιτήσεις και συναφή 
δικαιολογητικά. 

11. Τις ε̟είγουσες και ε̟ιτακτικές ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και 
Αλλοδα̟ών και Μετανάστευσης Περιφέρειας Η̟είρου. 

 

Α̟οφασίζουµε 
Προσλαµβάνουµε: 
 
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ 
ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ένα (1) άτοµο 
 
Β)   ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ  ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού δύο (2) άτοµα 
 
Η διάρκεια α̟ασχόλησης τους δεν µ̟ορεί να ξε̟εράσει τους οκτώ (8) µήνες, σύµφωνα 
µε την εγκριτική α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής της Πράξης του Υ̟ουργικού Συµβουλίου 
33/2006 (άρθρο 2 ̟αρ. 1).  
 
Ειδικότερα ̟ροσλαµβάνουµε ονοµαστικά τους κάτωθι : 
 
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν.ΑΡΤΑΣ 
Κολιο̟άνο Σωτήριο του Λάµ̟ρου 
 
Β)   ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ  ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
 

1. Κωνσταντινίδη Ελένη του Βασιλείου 
2. Κουτρούµ̟α  Μαρία  του Νικολάου  

 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ̟ροσέλθουν κά̟οιοι α̟ό τους ̟ροαναφερόµενους για ανάληψη 
υ̟ηρεσίας ή α̟οχωρήσουν ̟ριν τη λήξη της χρονικής διάρκειας α̟ασχόλησης τους θα 
αντικατασταθούν κατά σειρά µε άλλους σύµφωνα µε τους ̟ίνακες κατάταξης κατά 
Νοµό των υ̟οψηφίων ̟ου έχουν συνταχθεί. 
Η ανάληψη υ̟ηρεσίας του ανωτέρω ̟ροσω̟ικού δια̟ιστώνεται µε έγγραφο του 
∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδα̟ών και Μετανάστευσης 
Περιφέρειας Η̟είρου. 
Η α̟ασχόληση αυτή είναι εξαρτηµένη εργασία µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι 
α̟ασχολούµενοι υ̟άγονται στις διατάξεις του Κεφ. ∆' του Π∆ 410/88 σε συνδυασµό µε 
τις όµοιες της εργατικής Νοµοθεσίας και συνε̟ώς συντρέχουν για τους 
α̟ασχολούµενους οι α̟αιτήσεις και υ̟οχρεώσεις ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις 
αυτές. 
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Η ̟ροκαλούµενη δα̟άνη για την ̟ρόσληψη των ανωτέρω ̟ου θα βαρύνει το τρέχον 
οικονοµικό έτος θα καλυφθεί α̟ό την εγγεγραµµένη στον ̟ροϋ̟ολογισµό ̟ίστωση για 
α̟όδοση ̟αραβόλων αλλοδα̟ών (ΚΑΕ 3299 Ε.Φ. 07-110). 
Η διάρκεια α̟ασχόλησης τους δεν µ̟ορεί να ξε̟εράσει τους οκτώ (8) µήνες, ο̟ότε λήγει 
αυτοδίκαια η σύµβαση εργασίας και οι α̟ασχολούµενοι α̟οχωρούν α̟ό την Υ̟ηρεσία 
χωρίς α̟οζηµίωση για την αιτία αυτή (̟λην της µη ληφθείσης άδειας) και χωρίς καµία 
διατύ̟ωση. 
Η ηµεροµηνία ανάληψης υ̟ηρεσίας των ανωτέρω ̟ροσλαµβανοµένων ορίζεται η 1η 
Ιανουαρίου 2011. 
Όσοι α̟ό τους ανωτέρω δεν ̟αρουσιασθούν εντός δύο (2) ηµερών α̟ό την ανωτέρω 
ηµεροµηνία ανάληψης υ̟ηρεσίας, θεωρείται ότι δεν α̟οδέχονται την ̟ρόσληψη τους 
και για την κάλυψη της θέσεως θα κληθούν κατά σειρά ισάριθµοι ανα̟ληρωµατικοί 
σύµφωνα µε τους ̟ίνακες κατάταξης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Υ̟ουργείο Εσωτερικών Α̟οκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
Γεν∆/νση Κατάστασης Προσω̟ικού 
∆ιεύθυνση Προσλήψεων Προσω̟ικού 
Τµήµα ∆ιαδικασιών Μηχαν. Συστήµατο 
Βας. Σοφίας 15 
106 74-ΑΘΗΝΑ 
(µε µία σειρά ̟ινάκων κατάταξης) 
2. Ανώτατο Συµβούλιο Ε̟ιλογής Προσω̟ικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
Πουλιού 6 
115 10-ΑΘΗΝΑ 
(µε µία σειρά ̟ινάκων κατάταξης) 
3. ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης 
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
570 01 - ΘΕΡΜΗ 
(µε µία σειρά ̟ινάκων κατάταξης) 
4. Περιφέρεια Η̟είρου 
• Γραφείο Γενικής Γραµµατέα - 
• Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή 
• ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης 
• ∆ΑΚΑΜ 
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