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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ (18) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ «ΑΘΗΝΑ» ΚΑΙ «ΜΠΑΛΛΟΣ» 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α/15-1-2021): Εκσυγχρονισμός του 
συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου 
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις. 

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

4. Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 
4083/Β/23-11-2017). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε 
θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/Α) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην 
Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 

7. Την υπ’ αριθμ. 1115-52/2-11-2021 (ΑΔΑ:Ρ4Ο17ΛΕ-ΕΘΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Ιονίων Νήσων με θέμα την «Πρόσληψη διαφόρων ειδικοτήτων την διαδικασία το άρθρου 36 

του ν.4765/2021,για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στην ΠΕ Κέρκυρας» 

8. Την αρ.πρωτ.220227/08-12-2021 (ΑΔΑ:ΩΑΕΗΟΡΙΦ-ΟΦΗ) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί έγκρισης της 

1115-52/2-11-2021 (ΑΔΑ:Ρ4Ο17ΛΕ-ΕΘΘ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
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9. Την αρ. οικ.96416 /39179/26-11-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό 
πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης. 

10. Τις αρ.οικ.104816/42598/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΞΤ7ΛΕ-Ζ2Π) και αρ.104820/4260/20-12-2021  

(ΑΔΑ:ΩΜ1Π7ΛΕ-77Λ ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού της 

Διεύθυνσης Οικονομικού.  

11. Την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος, για την κάλυψη των 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών που 

προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες) «ΑΘΗΝΑ» και «ΜΠΑΛΛΟΣ» που 

εκδηλώθηκαν από 10 έως 15-10-2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων 

 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη δέκα οχτώ (18) ατόμων των κατωτέρω κατηγοριών εκπαίδευσης και ειδικοτήτων, με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ημερομηνία λήξης της σύμβασης, τις 14-

06-2022, για την κάλυψη των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν εξαιτίας 

των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες) «ΑΘΗΝΑ» και 

«ΜΠΑΛΛΟΣ» που εκδηλώθηκαν από 10 έως 15-10-2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: 

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ) 1 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 1 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 2 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  1 

 
 

 
Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

ΠΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 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 και  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 
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ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Γεωπονίας ή 
Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή 
Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και 
Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (πρώην 
Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή 
Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 
ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής 
Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
(πρώην Γεωργικών Βιομηχανιών) ή Γεωργικών 
Βιομηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και 
Γεωργικής Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και 
Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων και 
Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή 
Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και 
Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και 
Υδάτινου Περιβάλλοντος 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 και  
β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης 
Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας 
Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου. 
 

ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ  Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικής ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα ή 

δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 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 δικτύου 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα    
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής και  
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
δικτύου 
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ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  α)Πτυχίο η δίπλωμα Τμήματος 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 αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 
το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας 
β)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων 
Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου 

 

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ  α)Πτυχίο η δίπλωμα Τμήματος 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 αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 
το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας 
β)Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων 
Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Τοπογράφων 

 

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας και                                                                                                                                                                                               
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου.   

 

ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ  

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, 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 
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. 
β) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρα εσωτερικής 
καύσης της ομάδας  που κατέχουν άδεια σύμφωνα με 
το Π.Δ. 113/2012  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:   

 Αίτηση πρόσληψης, με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που τους ενδιαφέρει 

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το 
οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας 

 Βιογραφικό Σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του 

 Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, όπως περιγράφονται ανωτέρω στην ενότητα 
«Απαιτούμενα Προσόντα» 

 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης 
ένεκα ποινικής καταδίκης, απαγόρευσης ή δικαστικής συμπαράστασης σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το μόνιμο ή τακτικό προσωπικό του Δημοσίου. 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας 
Κέρκυρας, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να 
τα καταθέσουν στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας 
Κέρκυρας καθώς και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: 

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, Σαμάρα13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα, απευθύνοντάς την στη 
Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης, Ποιότητας και Ανθρωπίνων Πόρων. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή 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 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (05) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα 
της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η 
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή 
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας 
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

 

Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

http://www.pin.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΛΖΕ7ΛΕ-8ΕΒ
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