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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού διάφορων ειδικοτήτων με τη διαδικασία του άρθρου 36
του ν. 4765/2021, για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στην Π.Ε.
Κεφαλληνίας.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 113, 163 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/07- 062010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28'), του άρθρου 212 του
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143), του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015(ΦΕΚ Α' 47) και σε
συνέχεια της Α.Π. Οικ. 3955-21/01/2019 (ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών (δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 “Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες
ανάγκες” του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α΄ 6).
4 Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ. 39/Α΄/2001) «Καθορισμός των προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό τροποποιήθηκε
και ισχύει με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ. 315/Α΄/2003) και 44/2005 (ΦΕΚ.
63/Α΄/2005).
5 Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 276433/10-11-2017 απόφασης του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με
την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 4083/Β/23-11-2017).
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6 Το Α.Π. οικ. 84469/20232-22/102021 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με θέμα “Πρόσληψη προσωπικού στην Π.Ε.
Κεφαλληνίας”.
7.

Την υπ΄αριθ. 1095-51/27.10.2021 (ΑΔΑ: 6Μ8Γ7ΛΕ-ΖΤΘ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
με θέμα “Πρόσληψη διαφόρων
ειδικοτήτων με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, για κάλυψη
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στην Π.Ε. Κεφαλληνίας”.
8 Την αριθ. 197686-11/11/2021 (ΑΔΑ:ΨΘΧ0ΟΡ1Φ-Ν9Ω ) Απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την
έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
9. Τις Α.Π. οικ. 89201/21826-05/11/2021 (ΑΔΑ: ΩΙΘΜ7ΛΕ-ΞΝ1) και Α.Π. οικ.
89200/21825-05/11/2021 (ΑΔΑ: ΨΜ397ΛΕ-ΕΥΥ) εγκρίσεις δέσμευσης
πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
10. Την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη των κατεπειγουσών
αναγκών της Π.Ε. Κεφαλληνίας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και
διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες από την επέλευση του γεγονότος (ήτοι μέχρι τις
15.06.2022), των κάτωθι:
1. Τεσσάρων (4) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,
2. Ενός (1) ΠΕ Μηχανικών,
3. Ενός (1) ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγων),
4. Δύο (2) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού,
5. Ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου,
6. Ενός (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
7. Ενός (1) ΥΕ Εργατών
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
α) το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών 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 ΓΕΩΛΟΓΩΝ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 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 ΄Εναρξης ΄Ασκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
ειδικότητας Γεωλόγου ή Βεβαίωση ΄Ασκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
ειδικότητας Γεωλόγου.
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
α) πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων
και των πτυχίων Π.Σ.Ε. ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα
ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , και β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ
στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii)
υπηρεσιών διαδικτύου
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
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας
Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1
του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού 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 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 υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)α) Άδεια
μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή
Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012,
για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(*),

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
ΑΔΑ: ΩΧ007ΛΕ-Γ9Β
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος 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.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας
Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1
του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 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 παραπάνω άδειας
μηχανοδηγού-χειριστή (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας
Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1
του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 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 παραπάνω άδειας
μηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*)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.
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’).
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας

υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης
αλλοδαπής με
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τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Προσόν διορισμού ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους 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 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Στα καθήκοντα της εν λόγω θέσης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα
κάτωθι:
Ταξινόμηση Υλικών Αποθήκης, Συμμετοχή στο συνεργείο για επούλωση
λακουβών (με φτυάρι), Τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης,
Τοποθέτηση αντιολισθητικών εκχιονιστικών αλυσίδων, Γνώση ασφαλή
χειρισμού αλυσοπρίονου και θαμνοκοπτικού.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
-ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ: Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο
πίνακα

προσόντων,

ανεξάρτητα

από

το

σύνολο

των

μονάδων

που

συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων της νήσου Κεφαλλονιάς.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν, με Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,
υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Αριθμός τέκνων).
 Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και λοιπών βεβαιώσεων.
 Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης (Μήνες ανεργίας).
 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου Δήμου με την οποία να βεβαιώνεται
ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου αυτού, για την απόδειξη
του κριτηρίου εντοπιότητας.
 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι:
1.
Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
2.
Δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(προσόντα και κωλύματα διορισμού).
3.
Δεν έχουν κώλυμα διορισμού των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004.
4.
Δεν έχουν κώλυμα οκτάμηνου, αναφέροντας τους φορείς του
δημοσίου στους οποίους εργάσθηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12
μήνες).

ΑΔΑ: ΩΧ007ΛΕ-Γ9Β
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά stathatos@pin.gov.gr, υπόψη
κ. Σταθάτου Παναγή, στην Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής
Ενότητας Κεφαλληνίας (1ος όροφος Διοικητηρίου, Αργοστόλι, Κεφαλονιάς), μέσα σε
δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας
στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
Η παρούσα να αναρτηθεί: 1) στους πίνακες ανακοινώσεων του
Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με πρακτικό ανάρτησης 2)
στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και 3) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή διευκρινήσεων είναι ο κ. Παναγής
Σταθάτος του Τμήματος Διοίκησης & Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφερειακής
Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Τηλ. Επικοινωνίας 26713-60507).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

