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 ΣΟΧ 1/2021 

 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 88 ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19. 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

ισχύουν.  

2. Τον ΟΕΥ του Δήμου Κω (ΦΕΚ 1092/τ.Β΄/10-4-2012).  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) με τίτλο «Προσωπικό για 

απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι: «1. Η 

πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το 

άρθρο 103 παράγραφος 2 του Συντάγματος από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και 

τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα του 

άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 

αναγκών επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, 

παγετούς και πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και 

φορείς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης 

προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την 

αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος 

κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη 

περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2. Η διάρκεια της απασχόλησης 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την 

κήρυξη κατάστασης ανάγκης».    

4. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 206 Α), με τίτλο «Προσωπικό για 

απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζεται ότι: «1. Η 

πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το 

άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 

και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από 
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σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης 

λήψεως προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 

δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα 

οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο 

εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την 

επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

της επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας 

σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται….». 

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α’) με τις οποίες 
θεσπίστηκε το άρθρο 175 «Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» σύμφωνα με το οποίο: Η 
παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α' 214) αντικαθίσταται, από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της, ως εξής:  

«2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης 

ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 

δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α' 28), γίνεται με 

απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον 

προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται 

δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 

υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την 

πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην 

ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ' εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 

του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών 

του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α'134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της 

μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των προηγούμενων 

εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό 

των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω 

διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β' 4709) κοινής υπουργικής απόφασης 

6. Το υπ’ αριθμ. 9755/8.2.2021 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

7. Τις ισχύουσες ΚΥΑ και Εγκυκλίους περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού. 

8.Την υπ' αριθ. 5/2021 Ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Κω σύμφωνα με την νέα οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθ. 
3662/17.02.2021 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω.   , με  θέμα: 
«Έγκριση προσλήψεων για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες». 
9.Την υπ’αρ. 3790/18-02-2020 (ορθή επανάληψη της υπ’αρ. 3219/10-02-2021 βεβαίωση 

πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών.   

 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα 
οχτώ  (88) ατόμων, χρονικής διάρκειας και διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται 
στον Πίνακα Α, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης του 
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περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά 
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. Πίνακα Β): 

Κωδικός 
θέσης 

Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

101 
 
ΠΕ Διοικητικού     

 
4 Μηνών 1 

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 άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής   και  
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου 
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ΠΕ Διοικητικού     
 

8 Μηνών 3 

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 άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής   και  
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου 
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ΔΕ Διοικητικού     

 
4 Μηνών 3 

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. 
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ΔΕ Διοικητικού     

 
8 Μηνών 2 

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 

ΑΔΑ: Ω8ΒΗΩΛΕ-ΗΙΞ



– 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. 

 

105 ΠΕ Οικονομικού 8 Μηνών 1 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης  και 
Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων 
Παραγωγής)  ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση 
Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο 
ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από 
Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 
Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών  ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 
Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών   ή   Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων   ή Επιχειρησιακής 
Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Στρατηγικής Πωλήσεων  (Marketing)  ή Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και 
Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή 
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ 
Αγροτικών Προϊόντων  ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας 
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή 
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή Οικονομικών 
Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή 
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
(από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αθλητισμού  ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή 
Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή   Στατιστικής και 
Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος 
σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας  

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου, β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ. 
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ΠΕ 

Πληροφορικής  

εν ελλείψει ΤΕ 

Πληροφορικής  

εν ελλείψει ΔΕ 

πληροφορικής 

8 Μηνών 2 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή 
Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή 
Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής 
της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών 
Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ 
ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και 
Δικτύων ΑΕΙ ή 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.  ή Πτυχίο ή δίπλωμα 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή 
Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού 
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή 
Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  ή Μηχανικού 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 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. 
Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ 
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή 
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης 
Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής 
στη Διοίκηση και  στην Οικονομία ή Βιομηχανικής 
Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 
Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ  ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
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αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 
Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ 
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. 

107 
ΠΕ Αρχιτέκτονες 

μηχανικοί  
8 Μηνών 2 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ β) Άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών 
β)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου 

108 
ΠΕ πολιτικοί 

μηχανικοί   
Εν ελλείψει ΤΕ 

8 Μηνών 1 

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. 

2.Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου 

Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ 

1. 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 

2.Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου 
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109 

ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων 

Έργων 
(φορτωτής)  

4 Μηνών 1 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας Ε’ τάξης Γ’ ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 1 του 
Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013 & όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή 
Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ο οποίος 
οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή. 
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 
υποβάλλει 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 υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα)  
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας Ε’ τάξης Γ’ ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 1 του 
Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013 & όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,  
β) Ισχύουσα 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, ο 
οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-
χειριστή.  
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος 
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
υποβάλλει 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 υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα)  
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας Ε’ τάξης Γ’ ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 1 του 
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Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013 & όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο 
τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο 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 υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα)  
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας Ε’ τάξης Γ’ ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 1 του 
Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013 & όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική,  
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο 
τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο 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   
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’).  
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 
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 ΄Ενωσης), για να γίνουν 
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας 
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οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες 
οδήγησης ημεδαπής  

110 ΔΕ Οδηγών  4 Μηνών 2 

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 αυτοκινήτου Γ΄ 

ή 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  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(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.  
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β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ 

ή 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 οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους  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 ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο 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 αυτοκινήτου Γ΄ 

ή 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  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

 (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους  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 ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο 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 αυτοκινήτου Γ΄ 

ή 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: 
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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 : 
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▪ 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 
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 Ένωσης), για να 
γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της 

άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες 
οδήγησης ημεδαπής. 

111 ΔΕ Οδηγών 8 Μηνών 10 

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 
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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 αυτοκινήτου Γ΄ 

ή 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  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(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 αυτοκινήτου Γ΄ 

ή 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 οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους  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 ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο 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 αυτοκινήτου Γ΄ 

ή 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  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

 (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους  με τα 

ανωτέρω προσόντα) 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
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δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο 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 αυτοκινήτου Γ΄ 

ή 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, 
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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 
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 Ένωσης), για να 
γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της 

άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες 
οδήγησης ημεδαπής. 

112 ΥΕ Εργατών  4 Μηνών 38 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 
Ν. 2527/1997) 

113 ΥΕ Εργατών 8 Μηνών 20 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 
Ν. 2527/1997) 

114 

ΠΕ 
Ηλεκτρολόγων 

Μηχ.  
 Εν ελλείψει ΤΕ  

8 μηνών 1 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου 
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Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή 
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού  ή 
Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης 
Ενεργειακών Πόρων 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. 

2.Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου 

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή 
Μηχανολογίας 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) 
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
(ΤΕ) ή Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων 
Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου, 
αντίστοιχα. 

2.Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου 

115 
ΠΕ Τοπογράφων 

Μηχ.  
 Εν ελλείψει ΤΕ 

8  1 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή 
Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ  

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 
ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ 

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τοπογραφίας ή 
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα 
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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. 

2.   Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου 
 

 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  
1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.  
(Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ 128 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 είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους .  
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.  
Πιο συγκεκριμένα:  
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς 
και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής.  
β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο 
(άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το 
αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.  
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή.  

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του 
δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας 
της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν 
παρέλθει πενταετία από την απόλυση.  
 
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας 
επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.  
2. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση), στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα 
απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.  
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης 
ειδικότητας του τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται καθώς και όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν το χρονικό διάστημα 
(ημερολογιακά και διάρκεια), κατά το οποίο τυχόν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Κω με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, ώστε να ελεγχθεί το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης 
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5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για τυχόν εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας 
στα πλαίσια εφαρμογής κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVΙD-19. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
-Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να 
εμφανίζεται υπογεγραμμένη. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 
-Όλα τα  δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την αίτηση.  
-Tο εμπρόθεσμο των αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποστολής τους στην υπηρεσία μας. 
-Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 
προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή 
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων 
και 

αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
       -Η γνώση Η/Υ αποδεικνύεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα  . 

      -Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του 
π.δ.164/2004(Α'134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε σχέση 
εργασίας αορίστου χρόνου. 
 
Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
 
Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω (www.kos.gov.gr), καθώς και στο πρόγραμμα 
«Διαύγεια».  

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με 
τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: 
hr@kos.gr 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Παρασκεύη 19/02/2021 έως και Δευτέρα 
22/02/2021. 

 
   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ 
 
 
 
ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 
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