
 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               Ιωάννινα   5-12-2018       

ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                        

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                                        Αριθ. Πρωτ: 69542/14813 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

 

Ο Δήμος Ιωαννιτών ύστερα από την υπ’ αριθ. 704/2018 απόφαση του Δημοτικού 

υμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  εικοσιτεσσάρων  (24) ατόμων, για την α-

ντιμετώπιση κατεπειγουσών  αναγκών του Δήμου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδι-

κότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα  και την αντίστοιχη χρονική περίοδο: 

 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘ-

ΡΙΘ-

ΜΟ 

ΑΣΟ-

ΣΟ-

ΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ Οδηγών 

απορριμμα-

τοφόρων  

(δίπλωμα 

Γ΄κατηγορία

ς) 

4 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτή-

των: (α) Σεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαι-

δευτή Τποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή  

Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΣΕΕ ειδικότητας Μηχα-

νών και υστημάτων Αυτοκινήτου ή  

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμή-

ματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή  

Σεχνικής Επαγγελματικής χολής Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή  

χολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότη-

τας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότη-

τας, δηλαδή: 

- Ηλεκτρολογικών υστημάτων Αυτοκινήτου ή  

- Ηλεκτρομηχανικών υστημάτων και Αυτοματισμού 

Αυτοκινήτου ΣΕΕ ή 

 -Ηλεκτρικού υστήματος Αυτοκινήτου ΣΕ δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης ή  

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου χολής Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή  

- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Σεχνικού Μη-

Δύο (2) 

μήνες 
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χανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μο-

νάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότη-

τας. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατη-

γορίας, και  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) , 

(σύμφωνα με τις υμπληρωματικές Διευκρινίσεις που 

ακολουθούν). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Σαχογράφου Οδηγού, η οποία να εί-

ναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται  από τη Διεύθυνση Α-

νάπτυξης, υντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του 

Τπουργείου Οικονομίας, Τποδομών, Ναυτιλίας και Σου-

ρισμού. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους 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΄ κατη-

γορίας, και  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) , 

(σύμφωνα με τις υμπληρωματικές Διευκρινίσεις που 

ακολουθούν). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Σαχογράφου Οδηγού, η οποία να εί-

ναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται  από τη Διεύθυνση Α-

νάπτυξης, υντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του 

Τπουργείου Οικονομίας, Τποδομών, Ναυτιλίας και Σου-

ρισμού. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα) 

α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (α-

πολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτι-

κού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτε-

ρης Σεχνικής χολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 

τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ-

σης 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 . 
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β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατη-

γορίας και  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) , 

(σύμφωνα με τις υμπληρωματικές Διευκρινίσεις που 

ακολουθούν).  

δ) Κάρτα Ψηφιακού Σαχογράφου Οδηγού, η οποία να εί-

ναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται  από τη Διεύθυνση Α-

νάπτυξης, υντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του 

Τπουργείου Οικονομίας, Τποδομών, Ναυτιλίας και Σου-

ρισμού. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα) 

α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (α-

πολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτι-

κού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτε-

ρης Σεχνικής χολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 

τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ-

σης 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' κατη-

γορίας, και  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) , 

(σύμφωνα με τις υμπληρωματικές Διευκρινίσεις που 

ακολουθούν).  

δ) Κάρτα Ψηφιακού Σαχογράφου Οδηγού, η οποία να εί-

ναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται  από τη Διεύθυνση Α-

νάπτυξης, υντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του 

Τπουργείου Οικονομίας, Τποδομών, Ναυτιλίας και Σου-

ρισμού. 

 

ΠΡΟΟΧΗ:  

Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας από 

10 επτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκό-

μιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ). 

 

 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ: 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητι-
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κού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: 

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το ο-

ποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την 

Τπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. 

στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του εν-

διαφερομένου. 

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγη-

σης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή πε-

ρισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που 

κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανα-

κοίνωση. 

ΠΡΟΟΧΗ: ε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για 

την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υ-

ποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοί-

νωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδι-

κασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή, και η ΒΕΒΑΙΩΗ 

της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επι-

κοινωνιών στην οποία να αναφέρονται: 

 Σο ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του 

αιτούντος τη βεβαίωση 

 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κα-

τέχει 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 διαδι-

κασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης 

κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκο-

μίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανα-

κοίνωση άδεια οδήγησης.  

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: ε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφο-

ρών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότη-

τας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής 

για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο 

υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του 

ΟΔΗΓΟΤ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να 

προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπη-

ρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκ-

δοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη 

συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 

 

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προ-
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κύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την 

ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερο-

μηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, 

πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βε-

βαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινω-

νιών. 

ε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χο-

ρηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθο-

ράς των αρχείων της, αρκεί : 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής 

στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς 

και 

 η προσκόμιση Τπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 

του ν.1599/1986 του    υποψηφίου στην οποία να δηλώ-

νει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατη-

γορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται 

από την προκήρυξη. 

την περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγ-

γελματικής 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 οδή-

γησης ημεδαπής». 

 

ΤΕ εργατών 

καθαριότη-

τας (αποκο-

μιδής απορ-

ριμμάτων) 

 

20 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 § 2 του 

Ν.2527/97). 

Δύο (2)  

μήνες 

 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών,  να είναι υγιείς και αρτιμελείς 

και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα κα-

λύψουν.  

 

 Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Τπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστι-

κή συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 

 

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις  βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση  

ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν 

απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6) 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιο-

λογητικά: 

1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας  
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2. Τπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 

μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 

3.  Τπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει εργαστεί το 

τελευταίο δωδεκάμηνο στο δημόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής 

του στο φορέα αυτόν.   

4. Σίτλο σπουδών όπου απαιτείται 

5. Άδεια οδήγησης , ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου όπου απαιτείται 

 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών  στο Σμή-

μα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Τπηρεσιών  (Δ/νση: Καπλάνη 7  2ος όροφος, 

τηλ: 2651361346)  έως την 17/12/2018  αρμόδιος  για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Καραγιάν-

νης Παναγιώτης  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ 

1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων ανα-

γκών, με σύβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 206 του ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης 

του άρθρου 21 του Ν. 2190/94. 

2. Σο προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν 

επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94.  

3. Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης:  

Δεν υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστη-

μα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο 

εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες α-

πασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.. 3812/2009 (δημό-

σιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΣΑ α΄και β΄βαθμού κα.)  

4. Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004: 

Σο κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΣΑ α΄ βαθμού (Δή-

μος), ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικράτης") συστάθηκε 

από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων δήμων ή κοινοτήτων.  

ΠΡΟΟΧΗ: Σο ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης απασχόλησης 

24 μηνών (μετά την 1.1.2011) στο νέο δήμο έως σήμερα.  

Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές 

περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004 

5. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης  σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι 

αυτοδικαίως άκυρη. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

ΘΩΜΑ ΜΠΕΓΚΑ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  

1. Γραφείο Σύπου 

2. Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης υντήρησης 

Έργων και Πρασίνου  
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