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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης  τριών  (03)  ατόμων,  ειδικότητας  ΔΕ  Χειριστών  Μηχανημάτων,   με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (08) μηνών 
από την επέλευση  του  γεγονότος  των  πλημμυρικών φαινομένων στο  χωριό  της 
Αγίας Ευφημίας και στην ευρύτερη περιοχή στην Κεφαλονιά.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις  των άρθρων 113, 163 και  282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/07-
06-2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28'), του άρθρου 212 του 
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143), του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015(ΦΕΚ Α' 47) και σε 
συνέχεια της Α.Π. Οικ. 3955-21/01/2019 (ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών (δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ. 180/Α΄/1999) « Συλλογικές 
Διαπραγματεύσεις  στη  δημόσια  διοίκηση,  μονιμοποιήσεις  συμβασιούχων 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  9,  παρ.  20α  του  Ν.  4057/12  <<Πειθαρχικό  Δίκαιο 
Δημοσίων  Πολιτικών  Διοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων  Νομικών 
Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου>>  (ΦΕΚ  54/τ.  Α’/14-03-2012)  όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ.22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 << Ρυθμίσεις για 
την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίες 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85 Α/11-04-12).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ. 39/Α΄/2001) «Καθορισμός των προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και  ισχύει  με  τα  Π.Δ.  347/2003  (ΦΕΚ.  315/Α΄/2003)   και  44/2005  (ΦΕΚ. 
63/Α΄/2005).

6. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 276433/10-11-2017 απόφασης του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με 
την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 4083/Β/23-11-2017).
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7. Την  υπ΄αριθ.  177-18/2019  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ιονίων 
Νήσων.

8. Την  αριθ.  229054-15/10/2019   (ΑΔΑ:  ΨΒΟ9ΟΡ1Φ-Ψ58)  Απόφαση  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την 
οποία διαπιστώθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. 

9. Την  αριθ.  251801-14/11/2019  (ΑΔΑ:  ΩΜΖΞΟΡ1Φ-Μ51)  Απόφαση  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την 
έγκριση της  177-18/5.10.2019 Απόφασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Π.Ι.Ν. 

10. Την  Βεβαίωση  ύπαρξης  πίστωσης  (Α.Π.  Οικ.  95911/22453-04/11/2019)  της 
Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

11. Την  ανάγκη  πρόσληψης  προσωπικού  τριών   (03)  ατόμων  ειδικότητας  ΔΕ 
Χειριστών Μηχανημάτων για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών της Π.Ε. 
Κεφαλληνίας.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
   

Την  πρόσληψη  προσωπικού  τριών  (03)  ατόμων  με  συμβάσεις  ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (08) μηνών από την επέλευση 
του γεγονότος των πλημμυρικών φαινομένων στο χωριό της Αγίας Ευφημίας και 
στην ευρύτερη περιοχή στην Κεφαλονιά, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας 
& Ιθάκης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας 
Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 
του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ.  9.6.4  (Η)/5.3.2013  απόφασης  του  αρμόδιου  Υφυπουργού,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (*), 
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  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 
του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 
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1032/166/Φ.Γ.  9.6.4  (Η)/5.3.2013  απόφασης  του  αρμόδιου  Υφυπουργού,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (*),
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 Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 
του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ.  9.6.4  (Η)/5.3.2013  απόφασης  του  αρμόδιου  Υφυπουργού,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (*),
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  Δημοτικού  Σχολείου),  ή  ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής  του  Ν.Δ. 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 Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 
του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ.  9.6.4  (Η)/5.3.2013  απόφασης  του  αρμόδιου  Υφυπουργού,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (*),
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  Δημοτικού  Σχολείου),ή  ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης 
Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.Δ.  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:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, 
εφόσον  στην  νέα  αυτή  άδεια  δεν  αναγράφεται  η  αρχική  άδεια  και  η 
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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 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

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 
υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με 
τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

-Οι υποψήφιοι 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.

-Να  μην  έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  8  του  Υπαλληλικού  Κώδικα  (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  υποβάλλουν  υποχρεωτικά  τα  κάτωθι 
δικαιολογητικά:

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
• Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.
• Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. 
• Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι:

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
2. Δεν  έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  8  του  Υπαλληλικού  Κώδικα 
(προσόντα και κωλύματα διορισμού).
3. Δεν έχουν κώλυμα διορισμού των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004. 
4. Δεν  έχουν  κώλυμα  οκτάμηνου,  αναφέροντας  τους  φορείς  του 
δημοσίου στους  οποίους εργάσθηκαν κατά το  τελευταίο  δωδεκάμηνο  (12 
μήνες).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της 
Περιφερειακής  Ενότητας  Κεφαλληνίας  (1ος  όροφος  Διοικητηρίου,  Αργοστόλι, 
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Κεφαλονιάς),  μέσα σε επτά (07)  ημέρες  (ημερολογιακές)  από την ανάρτηση της 
παρούσας στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 

Η  παρούσα  να  αναρτηθεί:  1)  στους  πίνακες  ανακοινώσεων  του 
Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με πρακτικό ανάρτησης  2) 
στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και 3) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Αρμόδιος  υπάλληλος  για  την  παροχή  διευκρινήσεων  είναι  ο  κ.  Παναγής 
Σταθάτος  του  Τμήματος  Διοίκησης  &  Ανθρωπίνων  Πόρων  της  Περιφερειακής 
Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Τηλ. Επικοινωνίας 26713-60507).

                                                                             
                                                                               Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
                                                                         

                                                                           
    ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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