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Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου Χρόνου. 

 

          Ο Τ.Ο.Ε.Β ΠΟΡΟΥ έπειτα από την με αριθμό 11404/299/14-03-2019 
έγκριση της Αγροτικής Οικονομίας, τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, την με αριθμό 36397/12-03-2019 απόφαση έγκριση 
της Αποκεντρωμένης Δ/νση Ηπείρου και την  με αριθμό 61/2019 απόφαση 
του Δ.Σ. του Οργανισμού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη μίας 
(1) θέσης  Διοικητικού υπαλλήλου που να εξυπηρετεί τις Πάγιες και Διαρκείς 
Ανάγκες του Οργανισμού,   σύμφωνα με τις διατάξεις του 6ου & 8ου άρθρου 
του ΚΕΥ του Τ.Ο.Ε.Β. και σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2ββ του 
νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄/01-03-2017)  , όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 66 του νόμου 4546/2018  (ΦΕΚ 101/Α΄/2018) . 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 
1. Γραμματέας Αορίστου χρόνου. 
 
          Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17/09/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 π.μ στα γραφεία του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Ηπείρου ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και στα μαθήματα α)  
Έκθεση ιδεών   β) Πρακτική Αριθμητική  γ) Χειρισμός Η/Υ. 
         Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό 
υποβάλλονται στα γραφεία του Οργανισμού κατά την προθεσμία υποβολής, 
διαφορετικά δε γίνονται δεκτές.  

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ 19/08/2019  ΛΗΞΗ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/09/2019 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
         O προσλαμβανόμενος για την πλήρωση της οργανικής θέσης πρέπει να 
έχει τα παρακάτω προσόντα:  
α) Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια. 
β) Προκειμένου για άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. Αποκλείεται του 
διορισμού ο ανυπότακτος ή ο τελεσίδικα καταδικασθείς για λιποταξία. 
γ) Να μην έχει καταδικασθεί σε στέρηση των  πολιτικών του δικαιωμάτων και 
εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή. 



δ) Να μην έχει καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή και εν υπηρεσία), απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, απιστία εν τη 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών και 
συκοφαντική δυσφήμηση. 
ε) Να μην έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα έστω και αν δεν ακολούθησε ποινική 
δίκη λόγω παραγραφής. 
στ) Να μην τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. 
ζ) Να μην πάσχει από χρόνια ασθένεια ή αναπηρία η οποία παρακωλύει την 
εκτέλεση της εργασίας για την οποία προσλαμβάνεται. 
η) Να κατέχει πτυχίο Νομικής ή άλλης ισότιμης σχολής ή ανάλογο πτυχίο 
Τ.Ε.Ι ή απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου. 
θ) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 
         Για την απόδειξη των προσόντων α και θ απαιτείται η προσκόμιση 
αντιγράφου ταυτότητας (δύο όψεις)  ή των κρίσιμων σελίδων του 
διαβατηρίου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να 
προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. Για την απόδειξη του προσόντος β 
απαιτείται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Για την απόδειξη των 
προσόντων γ-στ απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου, πλήρες και όχι 
απόσπασμα. Για την απόδειξη του προσόντος ζ απαιτείται γνωμάτευση από 
παθολόγο ή γενικό ιατρό ή ιατρό του ΙΚΑ ή πρωτοβάθμια υγειονομική 
επιτροπή του νομού. Για την απόδειξη του προσόντος η απαιτείται 
φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου 
Γυμνασίου  και λοιπών εγγράφων που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. 
Σε περίπτωση τίτλου σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, 
προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και 
αναγνώριση ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.  
          Η σχετική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από μια υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι έχει όλα τα απαιτούμενα 
προσόντα για την κατάληψη της θέσης και ότι σε περίπτωση επιτυχίας του 
στο διαγωνισμό θα προσκομίσει σε τακτή προθεσμία όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.                
          Το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του διοριζόμενου υπαλλήλου στον 
Οργανισμό, η μισθολογική εξέλιξη, οι αποδοχές, οι παροχές και οποιαδήποτε 
άλλη μισθολογική ρύθμιση καθορίζονται  σύμφωνα με το νόμο 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α΄).  
         Περισσότερες πληροφορίες για τη σχετική ανακοίνωση μπορούν να 
έχουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο του Οργανισμού στην διασταύρωση 
Δροσοχώρι-Βασιλική, στο οποίο και θα υποβληθούν οι αιτήσεις κατά τις 
ημέρες Δευτέρα έως  Παρασκευή και από ώρα 8.00 έως 13.00. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΠΡΕΝΤΖΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

 


