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T.K.: 49132, Κέρκυρα
Πληροφορίες: Αιμιλία Καρδάμη
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Τηλέφωνο: 2661062775

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, διαφόρων ειδικοτήτων, συνολικά 144 ατόμων
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθ.  175  του  ν.  4764/2020  (ΦΕΚ  256/Α’/23-12-2020),  για  την
αντιμετώπιση εκτάκτων  αναγκών  που  δημιουργήθηκαν  από  τη  λήψη  έκτακτων  μέτρων  για  τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid 19».

Η Δήμαρχος 
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 206 παρ. 1 και 212 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες
Ο.Τ.Α.».

3. Τις διατάξεις του άρθρ. 20 του ν. 2190/1994.
4. Τις  διατάξεις  του  ν.  4354/2015  (ΦΕΚ  176/τ.Α΄/2015)  που  αφορούν  στην  εφαρμογή  του  ενιαίου

μισθολογίου.
5. Τον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΦΕΚ 3235/τ. Β΄/22-08-

2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρ. 175 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α’/23-12-2020) “Ρυθμίσεις για την προστασία της

δημόσιας  υγείας  από τις  συνέπειες  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού COVID-19,  την ενίσχυση  των μέσων
μαζικής  μεταφοράς,  την  επιτάχυνση  της  απονομής  των  συντάξεων,  τη  ρύθμιση  οφειλών  προς  τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”, που τροποποίησαν τις όμοιες του
άρθ. 74 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α’/06-11-2020).

7. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 91546/24-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Την  υπ’  αριθμ.  1-2/08-01-2021  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  αποφασίζεται  η

πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως την 05-07-
2021  συνολικού  αριθμού  εκατόν  σαράντα  τεσσάρων  (144)  ατόμων,  διαφόρων  ειδικοτήτων  για  την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της διασποράς του κορωνοϊού Covid 19.
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9. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 719/12-01-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας
περί εγγραφής στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου μας επαρκών πιστώσεων για την κάλυψη
της μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού.

10. Την  αριθμ.  πρωτ.  5718/25-01-2021(ΑΔΑ:  6ΗΥΗΟΡ1Φ-51Φ)  έγκριση  του  Συντονιστή  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδας  &  Ιονίου  της  ανωτέρω  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας  από την
ημερομηνία της πρόσληψης καιέως 05-07-2021,  συνολικού αριθμού  εκατόν σαράντα τεσσάρων (144)
ατόμων,  διαφόρων  ειδικοτήτων,  όπως  αναγράφονται  στον  πίνακα  Α΄, για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων
αναγκών που προέκυψαν εξ’ αιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού Covid 19 και της λήψης έκτακτων μέτρων
για τον περιορισμό της μετάδοσής του, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα,
όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα Β΄: 

Πίνακας Α΄: Θέσεις έκτακτου προσωπικού

α/α Ειδικότητα Αριθμός
ατόμων

Υπηρεσία Τοποθέτησης

1 ΠΕ Διοικητικού 3
Δ/νσεις Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών

2 ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού 1
3 ΤΕ Λογιστικής 1
4 ΠΕ/ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας 2 Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού - 
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της 
Δημόσιας Υγείας

5 ΥΕ  Καθαριστών/τριών  Σχολικών  Μονάδων
(πλήρους απασχόλησης) 

13
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού - 
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης6 ΥΕ  Καθαριστών/τριών  Σχολικών  Μονάδων

(μερικής απασχόλησης)
22

7 ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής 2 Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής

8 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Οδοκαθαριστών 30 Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου – Τμήμα 
Διαχείρισης Απορριμμάτων  

9 ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας 5 Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων - 
Μηχανημάτων

10 ΠΕ Μηχανικών (Μηχανικών Περιβάλλοντος ή
Πολιτικών Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών

2
Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου

11 ΥΕ Εργατών Πρασίνου 15

Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου - Τμήμα 
Συντήρησης Πρασίνου

12 ΤΕ Γεωπόνων 1
13 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 

(Καταστροφέα με μπούμα – ειδικότητα 4.8 – 
ΟΜΑΔΑ Β΄)

2

14 ΔΕ Οδηγών Β΄ κατηγορίας 3
15 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου 4
16 ΥΕ Εργατών 10

Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου - Τμήμα 
Συνεργείου Καθημερινότητας

17 ΔΕ Υδραυλικών 1
18 ΔΕ Οδηγών Β΄ κατηγορίας 1
19 ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας 1
20 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων 2
21 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5
22 Δ.Ε. Οδηγών Β΄  Κατηγορίας  5 Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου - Τμήμα Πολιτικής

2

ΑΔΑ: ΨΜ1Ψ46ΜΓ2Α-3ΥΧ



Προστασίας

23 Δ.Ε. Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας 3
24 ΥΕ  Γενικών Καθηκόντων¨ 7
25 Τ.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών 1
26 Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 

(Καταστροφέα)
2

ΣΥΝΟΛΟ 144

Πίνακας Β΄: Απαιτούμενα προσόντα

α/α Ειδικότητα / Κατηγορία
εκπαίδευσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα

1 ΠΕ Διοικητικού 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

2 ΠΕ Οικονομικού 
Λογιστικού

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  Μαθηματικών  Εισαγωγική  Κατεύθυνση
Στατιστικής  και  Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών  Μαθηματικών  ή
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών με κατεύθυνση
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 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,και  
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
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υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής 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  ή 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  ή  Τηλεπικοινωνιακών  Συστημάτων  και  Δικτύων  ή
Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με
κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση
Μηχανικών  Τοπογραφίας  και  Γεωπληροφορικής  Τ.Ε.  ΤΕΙ  ή  Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ
ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

4 ΠΕ ή ΤΕ Εποπτών 
Δημόσιας Υγείας

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Τ.Ε. ή Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής  Υγείας  με  κατεύθυνση  στη  Δημόσια  Υγεία  ΠΕ/ΤΕ ή  το  ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο Ανώτατης Σχολής (ΠΕ) 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 Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας
Υγιεινής ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση
του επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής.
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γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

ΠΕ Μηχανικών 
(Μηχανικών 
Περιβάλλοντος ή 
Πολιτικών Μηχανικών ή 
Χημικών Μηχανικών)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χη-
μικού Μηχανικού ή Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων ή Γεωγραφίας ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή
Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Φυσικής ή Φυσικών Επι-
στημών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και  Φυσικού  Εφαρμογών με  κατεύθυνση
Φυσικού Εφαρμογών ή Χημείας ή Βιοχημείας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Βιοχημεί-
ας και Βιοτεχνολογίας ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ή Διαχείρισης Αγροτι-
κού  Περιβάλλοντος  και  Φυσικών  Πόρων  ή  Περιβαλλοντικής  Χαρτογραφίας  ή
Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Επι-
στημών Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας,
β)  Την  κατά  περίπτωση  πτυχίουάδεια  άσκησης  επαγγέλματος Μηχανικού
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών για τους Μηχανικούς ή Βεβαίωση
ιδιότητας μέλους της Ένωσης Χημικών (ν. 1804/1988)
γ)  Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ στα  αντικείμενα:  (i)  επεξεργασίας  κειμένων,  (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

ΤΕ Λογιστικής α)  Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  ή  Διοίκησης  Επιχειρήσεων-
ΔιοίκησηΕπιχειρήσεων  ή  Διεθνούς  Εμπορίου  ή  Διοίκησης  Κοινωνικών  -
Συνεταιριστικών  Επιχειρήσεων  και  Οργανώσεων  ή  Διοίκησης  και  Διαχείρισης
Έργων  ή  Διοίκησης Μονάδων Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  ή  Διοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας  ή Διοίκησης Επι- χειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκησης Μονάδων
Υγείας  και  Πρόνοιας  ή  Διοίκησης  Συστημάτων  Εφοδιασμού  ή  Διοίκησης
Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας
και  Διαφήμισης  ή  Λογιστικής  ή  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονο-  μικής  ή
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και  Μεταφορών  ή  Στελεχών  Συνεταιριστικών  Ορ-
γανώσεων  και  Εκμεταλλεύσεων  ή  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  ή  Διοίκησης
Επιχειρήσεων  και  Οργανισμών  -  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  ή  Τυποποίησης  και
Διακίνησης  Προϊόντων  ή  Χρηματοοικονομικής  και  Ασφαλιστικής  ή
Χρηματοοικονομικής  και  Ελεγκτικής  ή  Χρηματοοικονομικών  Εφαρμογών  ή
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών -  Επιχειρήσε-  ων  στις  Ανατολικοευρωπαϊκές
Χώρες  ή  Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστι- κών Επιχειρήσεων και
ΕπιχειρήσεωνΦιλοξενίας, 
β) Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού τουλάχιστον B΄ τάξης,
γ)  Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ στα  αντικείμενα:  (i)  επεξεργασίας  κειμένων,  (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

ΤΕ Γεωπόνων Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων  ή Αγροτικής 
Ανάπτυξης  και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Γεωργικών Μηχανών και 
Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανολογίας 
και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Ζωικής Παραγωγής ή 
Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας  ή Βιολογικών 
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας  ή Εμπορίας και Ποιοτικού 
Ελέγχου Αγροτικών Προιόντων ή Βιολογικής Γεωργίας ή Τεχνολογίας 
Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή 
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης 
Γεωργίας ή Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων ή Τεχνολογίας Γεωργικών 
Προϊόντων ή Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
ή Ιχθυοκομίας - Αλιείας ή Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης  ή
Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών TEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 
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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)  Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ στα  αντικείμενα:  (i)  επεξεργασίας  κειμένων,  (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

ΤΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανολόγων

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

ΤΕ Τοπογράφων 
Μηχανικών

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

13 ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων Έργου 
(Καταστροφέα με μπούμα –
ειδικότητα 4.8 – Ομάδα Β΄)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή με-
ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλο-
δαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, η οποία να είναι
σε ισχύ.
γ) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 4 του ΠΔ
113/2012 για τα μηχανήματα έργου 4.8 βάση της κατάταξης του άρθρου 2.

Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τους ανωτέρω, τίτλους
σπουδών (περίπτ. α), θα καλυφθεί  από υποψήφιο που αποδεικνύει τουλάχιστον
τριετή  εμπειρία στην  αντίστοιχη  ειδικότητα,  μετά  την  απαιτούμενη  άδεια
άσκησης  επαγγέλματος  ή  βεβαίωση  ή  βεβαίωση  αναγγελίας  και  διαθέτει
απολυτήριο  τίτλο  τουλάχιστον  3ταξίου  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 άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

14 ΔΕ Οδηγών Β΄ κατηγορίας α)  Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον
δευτεροβάθμιας  ή  μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας, και
β) Ερασιτεχνική ή Επαγγελματική άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας 
Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω
τίτλους σπουδών (περ. α) , θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν
από  τους  κατωτέρω  τίτλους:Απολυτήριο  τίτλο  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.
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2817/2000 της  ημεδαπής  ή  άλλο ισότιμο τίτλο  της  αλλοδαπής  και  αντίστοιχη
εμπειρία  τουλάχιστον  τριών  (3)  ετών (Εμπειρία  επαγγελματία  οδηγού
αυτοκινήτου τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση της απαιτούμενης
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου).

ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας 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.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

Επικουρικά, οι θέσεις καλύπτονται µε υποψηφίους που διαθέτουν τα ως άνω (β)
έως  (δ)  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  καιαπολυτήριο  τίτλουποχρεωτικής
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.∆.  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 ανωτέρω επαγγελτικής άδειας οδήγησης.

ΔΕ Υδραυλικών α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης και
ειδικότητας 1ης ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού 
β)  Οποιοδήποτε  πτυχίο ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή
μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της
αλλοδαπής  ανεξαρτήτως  ειδικότητας  ή  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  σχετική  εμπειρία   τουλάχιστον  τριών  (3)  ετών   μετά  την  απόκτηση  της
παραπάνω άδειας.

ΔΕ Ηλεκτρολόγων α) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνι-
κού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυ-
κλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83
ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίοι οδηγούν στην απαιτούμενη άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας
Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρ-
μόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκε-
κριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρία, και
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄
ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκατα-
στάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου ΣΤ΄ ειδι-
κότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας  ή  Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης
ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.
Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τους ανωτέρω, τίτλους
σπουδών (περίπτ. α), θα καλυφθεί  από υποψήφιο που αποδεικνύει τουλάχιστον
τριετή εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα, μετά την απαιτούμενη άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας και διαθέτει απολυτήριο
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τίτλο  τουλάχιστον  3ταξίου  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 εργαστη-
ρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν.
2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

15 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)
16 ΥΕ Εργατών Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)
17 ΥΕ  Καθαριστών/τριών

Σχολικών  Μονάδων
(πλήρους απασχόλησης) 

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

19 ΥΕ  Καθαριστών/τριών
Σχολικών  Μονάδων
(μερικής απασχόλησης)

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

20 ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας – 
Οδοκαθαριστών

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

21 ΥΕ Εργατών Πρασίνου Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)
24 ΥΕ  Γενικών Καθηκόντων Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας

υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο της πρόσληψης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι

συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι  α)Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1παρ. 1 του N.2431/1996 και, γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο
και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την
προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους
τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την
οποία προσλαμβάνονται.

Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον κορωνοϊό
COVID-19.

Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα16-17 του κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις
βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή τους ή
επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ.
4παρ. 6 Ν. 2207/1994).

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να
είναι  σε  ισχύ  τόσο  κατά  τον  χρόνο  υποβολής  της  αίτησης  συμμετοχής  και  της  λήξης  της  προθεσμίας
υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωσ.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Φωτοαντίγραφο  τίτλου  σπουδών  και  εν  γένει  των  τίτλων  που  αποδεικνύουν  τα  προσόντα  που

απαιτούνται από τις  επιμέρους ειδικότητες (εφόσον απαιτείται).  Εάν ο τίτλος έχει  αποκτηθεί στην
αλλοδαπή απαιτείται Πράξη Αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και
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αντιστοιχία του τίτλου με τους αντίστοιχους ημεδαπούς τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που από την
πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση
από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο,
καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια οδήγησης σε ισχύ και λοιπές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπως
προβλέπεται στις επιmέρους ειδικότητες.

5. Πιστοποιητικά  Πληροφορικής  ή  γνώσης  χειρισμού  Η/Υ που  εκδίδονται  από  φορείς  οι  οποίοι
πιστοποιούνται  από  τον  Εθνικό  Οργανισμό  Πιστοποίησης  Προσόντων  και  Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  ή ΕΟΠΠ  πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και
μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία
των οποίων προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος έχει  παρακολουθήσει  τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα,
υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ή βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ
και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό
επίπεδο,  τέσσερα  (4)  εξαμηνιαία  μαθήματα  τα  οποία  κατά  την  εκτίμηση  του  οικείου  Τμήματος
εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα
από  την  παρούσα  Ανακοίνωση  δικαιολογητικά,  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου  Κεντρικής  Κέρκυρας  και
Διαποντίων  Νήσων  (Λεωφ.  Αλεξάνδρας  6α,  Μαράσλειο  Μέγαρο).  Ανυπόγραφες  αιτήσεις  δεν  γίνονται
δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  26-01-2021 έως και 28-01-2021 μέχρι 13:30 το μεσημέρι. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας
και  Διαποντίων  Νήσων  (Μαράσλειο  Μέγαρο-Λεωφ.  Αλεξάνδρας  6Α),  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου
(www  .  corfu  .  gr  ), σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, καθώς και στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Η Δήμαρχος

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου
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