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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μυτιλήνη, 21/5/2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ           Αριθμ. Πρωτ.: 23504/1647 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Ταχ. Δ/νση      : Ανδρομέδας 15 
Ταχ. Κώδικας   : 81100 
Τηλέφωνο       : 2251353623-624 
Telefax:           : 2251046658 
E-mail              : dioikisi@pvaigaiou.gov.gr 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 137/2010 (Φ.Ε.Κ. 242/ Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα –Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
Π.∆. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).  

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 ΦΕΚ 
64/Α/2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της 
ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», που κυρώθηκε µε το 
άρθρο 3 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/3-4-2020) και µε την οποία δόθηκε η δυνατότητα 
στις Περιφέρειες, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου που συνάπτουν, δυνάµει της παρ. 1 του 
άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 
να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) µήνες εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος 
κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της από 20-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
«Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊου COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη 
διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 
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68/τ.Α΄/20-3-2020), που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α/10-4-
2020), όπου προβλέπεται ότι, οι συµβάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρ. 24 
της από 14-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-3-2020) δεν υπόκεινται στους χρονικούς 
περιορισµούς των δώδεκα (12) µηνών όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 
του Ν.3584/2007 και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 καθώς και 
στον χρονικό περιορισµό των τριών (3) µηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 
5 του Π.∆. 164/2004 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/19.7.2004). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου παρ.1 της από 30-3-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ 75 Α’), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α’), όπου προβλέπεται ότι, για τις Ανακοινώσεις πρόσληψης 
προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι αιτήσεις με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο και κατ΄ 
εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μετά από σχετική απόφαση του φορέα. 

7. Την αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/110/οικ.8189/20-3-2020 Α∆Α:6∆8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Νέες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού 
της διασποράς του κορωνοϊού» και ειδικότερα τις οδηγίες στην Ενότητα Ε.  

8. Την αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/112/οικ.8632/2.4.2020 Α∆Α:ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: «Πρόσθετα µέτρα και ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση 
της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοΐού»  

9. Την αριθµ. 477/2020 (πρακτικό Νο 17ο/15.5.2020) Α∆Α: ΨΙ657ΛΩ-9ΦΗ) απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού διαφόρων 
ειδικοτήτων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως διάρκειας 
τεσσάρων (4) µηνών σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την 
αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προκύπτουν από την εµφάνιση και διασπορά 
του κορωνοϊού COVID-19 . 

10. Την αριθµ.22690/2224/19-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος 
Οικονομικής Διαχείρισης & Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΕ Λέσβου, τις 
αρίθμ.23559/1205/21-05-2020 & 23560/1206/21-05-2020 αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης  του Γραφείου Οικονομικής Διαχείρισης & Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΕ Χίου 
και την αριθµ.23605/613/21-05-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Γραφείου 
Οικονομικής Διαχείρισης & Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΕ Σάμου, περί πρόβλεψης 
πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2020 για τη δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 
προσωπικού.  

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ 
(18) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εµφάνισης και διασποράς 
του κορωνοϊου COVID-19, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και συγκεκριµένα του 
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης και αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 
Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 

ΑΔΑ: 6ΩΜ17ΛΩ-ΔΣΕ



 3 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου 
 

Μυτιλήνη 
Ν. Λέσβου 

ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της 
σύμβασης 
και έως τις 
13-9- 2020 

1 

102 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου 
 

Μυτιλήνη 
Ν. Λέσβου 

ΠΕ Αγρονόμων 
Τοπογράφων 
Μηχανικών 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της 
σύμβασης 
και έως τις 
13-9- 2020 

1 

103 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου 
 

Μυτιλήνη 
Ν. Λέσβου 

ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της 
σύμβασης 
και έως τις 
13-9- 2020 

3 

104 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου 
 

Μυτιλήνη 
Ν. Λέσβου 

ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων 
(ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ-ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της 
σύμβασης 
και έως τις 
13-9- 2020 

2 

105 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου 
 

Λήμνος 
Ν. Λέσβου ΔΕ Οδηγών 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της 
σύμβασης 
και έως τις 
13-9- 2020 

1 

106 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου 
 

Λήμνος 
Ν. Λέσβου 

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της 
σύμβασης 
και έως τις 
13-9- 2020 

1 

107 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
Περιφερειακή Ενότητα Xίου 

 

Χίος 
Ν. Χίου 

ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της 
σύμβασης 
και έως τις 
13-9- 2020 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

108 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
Περιφερειακή Ενότητα Xίου 

 

Χίος 
Ν. Χίου 

ΤΕ Δομικών 
Έργων/ Πολιτικών 

Μηχανικών  

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της 
σύμβασης 
και έως τις 
13-9- 2020 

1 

109 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
Περιφερειακή Ενότητα Xίου 

 

Χίος 
Ν. Χίου 

ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της 
σύμβασης 
και έως τις 
13-9- 2020 

1 

110 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
Περιφερειακή Ενότητα Xίου 

 

Χίος 
Ν. Χίου 

ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της 
σύμβασης 
και έως τις 
13-9- 2020 

1 

111 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
Περιφερειακή Ενότητα Xίου 

 

Χίος 
Ν. Χίου 

ΠΕ Κοινωνιολόγων 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της 
σύμβασης 
και έως τις 
13-9- 2020 

1 

112 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Περιφερειακή Ενότητα Σάμου 
 

Σάμος 
Ν. Σάμου ΔΕ Πληροφορικής 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της 
σύμβασης 
και έως τις 
13-9- 2020 

1 

113 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Περιφερειακή Ενότητα Σάμου 
 

Σάμος 
Ν. Σάμου 

ΔΕ Βοηθών 
Νοσηλευτών 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της 
σύμβασης 
και έως τις 
13-9- 2020 

1 

114 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Περιφερειακή Ενότητα Σάμου 
 

Σάμος 
Ν. Σάμου 

ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της 
σύμβασης 
και έως τις 
13-9- 2020 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

115 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας 
 

Ικαρία 
Ν. Ικαρίας ΥΕ Εργατών 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της 
σύμβασης 
και έως τις 
13-9- 2020 

1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101,107 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.  

102 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

103 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας,  
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων 
και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

104,109 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ζ΄, Τάξης Α΄, σύμφωνα με 
το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας A΄ Ειδικότητας 3 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/ 5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*). 
 2) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ-γελματικού 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 αδείας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  
3) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 
  
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται η 
κάλυψή τους από υποψηφίους με: 
 1) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ζ΄, Τάξης Α΄, σύμφωνα 
με το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας A΄ Ειδικότητας 3 του 
Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 

ΑΔΑ: 6ΩΜ17ΛΩ-ΔΣΕ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*). 
 2) Ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο 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. 
 3) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 
  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ B' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται η 
κάλυψή τους από υποψηφίους με:  
1) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ζ΄, Τάξης Α΄, σύμφωνα με 
το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας A΄ Ειδικότητας 3 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/ 5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*) .  
2) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή 
απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή 
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 
της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ε-τών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού - χειριστή (*). 
 3) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 
 
  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται η 
κάλυψή τους από υποψηφίους με:  
1) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ζ΄, Τάξης Α΄, σύμφωνα με 
το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας A΄ Ειδικότητας 3 του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/ 5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*) .  
2) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή 
απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή 
ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος  
τίτλος  εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1 του Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμος  τίτλος  της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού - χειριστή 
(*). 
 
3) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 
 
(*)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 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 . 
 
 

ΑΔΑ: 6ΩΜ17ΛΩ-ΔΣΕ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

                                         ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
       Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες Μηχανοδηγών Χειριστών 
Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών ΄Εργων, που χορηγήθη-καν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 
6/τ.Α΄/12-1-1976). 
       Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγη-σης 
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 της ημεδαπής». 
 

105 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή 
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ 
ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου 
ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας 
ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού 
Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 
Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ 
ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012όπως 
ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α 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΄ (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως 
ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 
α)Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως 
ισχύει). 

ΑΔΑ: 6ΩΜ17ΛΩ-ΔΣΕ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως 
ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα 
ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
απαιτείται: 
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται 
από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας 
βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. 
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε 
μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και 
απαιτούνται από την ανακοίνωση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων 
κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας 
επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται: 
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει 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 διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από 
την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, 
της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή 
τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της 
οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω 
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 
• η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος 
αδυναμίας καθώς και 
• η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου 
στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής 
άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση. 
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από 
τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό 
έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης 

ΑΔΑ: 6ΩΜ17ΛΩ-ΔΣΕ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 
4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Eνωσης), 
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. 

106, 115  Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, άρθρο 5 του ν. 
2527/1997. 

108 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής ΤΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

110 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή  Πτυχίο Β΄ 
κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , 
ή  Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε 
ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή 
– Απολυτήριος τίτλος: 
– Ενιαίου Λυκείου ή 
– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή 
– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής και   
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων 
και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

111 

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης  ή  Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

112 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Πληροφορικής ή β) Πτυχίο  Α’ ή Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) 
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή  (ii) ειδικότητας 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και 
Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ  Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

113 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής 
Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή 
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής 
Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος βοηθού 
νοσηλευτή. 

114 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣOΝΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει : 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. Σύμφωνα με τα άρθρα 
1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ128 Α΄) δικαιούνται να είναι 
υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την 
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή 
πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο 
τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση. 
2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο. 
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης 
που επιλέγουν, να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-
19 σύμφωνα με την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 Α’) σε 
συνδυασμό με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18-3-2020 (ΦΕΚ 928 Β’) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών καθώς και να μην ανήκουν στις ομάδες που 
δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α’) σε συνδυασμό την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) εγκύκλιο Υπουργού Εσωτερικών. 
4.Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3528/2007 
(Υπαλληλικός Κώδικας). 
5.Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά 
και πρόσθετα προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην 
αλλοδαπή. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους και την υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλουν 
υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο 
έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή κρίσιμες σελίδες του 
διαβατηρίου τους όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς τους. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει τα εξής:  
α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
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καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική 
δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,  
β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή 
για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, 
γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή,  
δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις και  
ε)ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. 
3. Φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως ορίζονται από τα 
τυπικά προσόντα της κάθε θέσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής απαιτείται και η επίσημη μετάφραση αυτού.  
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στους κατά τόπους πίνακες 
Ανακοινώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου « https://www.pvaigaiou.gov.gr». 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους και την υπεύθυνη δήλωση τους, 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε μορφή αρχείου pdf), αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά, εντός προθεσμίας πέντε [5] ημέρες, (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” , στους 
κατά τόπους πίνακες Ανακοινώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  
 
Για τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου (κωδ. θέσεων 101, 102, 103, 104, 105, 
106), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης 
Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου: n.laskaridis@pvaigaiou.gov.gr 

  
Για τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας (κωδ. θέσεων 112, 113, 114, 115), στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού 
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου: m.mixailidou@samos.pvaigaiou.gov.gr 
 
Για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου (κωδ. θέσεων 107, 108, 109, 110, 111), στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού 
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου: s.galatoula@chios.pvaigaiou.gov.gr 

 
 

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 
 
 

Κωνσταντίνος Μουτζούρης 
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