
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κόνιτσα  28-11-2017 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                 Αρ.πρωτ.  11897  
∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
«Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών » 
 

Ο ∆ήµος Κόνιτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 249/2017  απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ενός (1) ατόµου προς κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών του, µε  την παρακάτω  ειδικότητα, και  τα αντίστοιχα 
ειδικά τυπικά προσόντα για τη  χρονική περίοδο δύο (2)µηνών. 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

∆Ε Χειριστή 
Μηχανηµάτων Έργου – 
(Φορτωτή) 

1 ∆ύο (2)  µήνες 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 έως 65  ετών.  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 
εξής δικαιολογητικά: 
 
 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων οµάδας Β΄ τάξης Γ΄ ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) 
οµάδας Α ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης 
του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
απόφασης του αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-
συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 
απόφαση του αρµοδίου Υπουργού (*), 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, 

γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών 
Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του 
Ν.1346/83 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 υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την 
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 
συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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

  

α)  Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας 
Β΄ τάξης Γ΄ ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α ειδικότητας 1 
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του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρµόδιου 
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρµοδίου Υπουργού (*), 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, 

γ)Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος  σχολής της 
αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, 
ότι   η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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

α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας 
Β΄ τάξης Γ΄ ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α ειδικότητας 1 
του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρµόδιου 
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρµοδίου Υπουργού (*), 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, 

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή  ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής  του  Ν.∆. 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 παραπάνω άδειας 
µηχανοδηγού-χειριστή (*). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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

α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας 
Β΄ τάξης Γ΄ ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α ειδικότητας 1 
του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της 
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρµόδιου 
Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρµοδίου Υπουργού (*), 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, 

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου),ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 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 παραπάνω άδειας 
µηχανοδηγού-χειριστή (*). 

 

  

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
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Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 
113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η 
ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση 
της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το 
βαθµολογούµενο κριτήριο της εµπειρίας. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Για τα  θερµικά µηχανήµατα  γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών 
χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του 
π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’). 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης  
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας 
δηµόσιας υπηρεσίας «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου  

Κόνιτσας (∆/νση: Πλατεία ∆ηµαρχείου –Κόνιτσα  τηλ:2655 360313.), αρµόδια  για 
την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Βασιλική Τσινασλάν, κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. 
Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της, υποβολής 
δικαιολογητικών έως Παρασκευή 8-12-2017   στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου.  

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
    

 AΝ∆ΡΕΑΣ Ζ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ  
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