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              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία, 10-5-2019 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αριθµ. Πρωτ.: 13694 

∆ΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                       
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 13694/2019 

«Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου                                 

διάρκειας έως τρεις (3) µήνες για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι» 
 

Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας  
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του Ν. 
3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012,  µε την οποία συµπληρώθηκε η παράγραφος 
20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012, η οποία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1α Ν. 4325/2015,  
σύµφωνα µε τις οποίες εξαιρείται από την προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η 
πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες ή κατ' εξαίρεση 
τους τρεις µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών.   
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ 1 του ν. 3584/07, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 
4325/2015 και συµπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 
102/26.08.2015 τεύχος Α’) η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 9 του Ν.4350/15. 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
5. Την υπ΄ αριθ. Οικ. 23440/12-6-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Περί πρόσληψης 
προσωπικού µε δίµηνες συµβάσεις για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών”. 
6. Την υπ’ αριθ. 3000/30-1-2019 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου περί ύπαρξης 
πιστώσεων για την πρόσληψη του προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους.  
7. Την υπ΄ αριθ. 31/4-2-2019 πράξη ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, µε την οποία 
εγκρίθηκε ο προγραµµατισµός συµβάσεων έτους 2019 για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας για τη ∆ηµοτική Κατασκήνωση. 
8. Την υπ’ αριθ. 222/11668/18-4-2019 απόφαση ∆ηµάρχου, µε την οποία µετακινούνται στο ∆ήµο Νέας 
Ιωνίας από τον Οργανισµό Πολιτισµού,  Άθλησης και Νεολαίας του ∆ήµου  συνολικά δεκαεννέα (19) 
υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας των 
προγραµµάτων της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης και της Θερινής Απασχόλησης.  
9. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018  οι οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 225 του Ν. 
3852/2010 και σύµφωνα µε αυτές οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. που αφορούν τη 
σύναψη πάσης φύσεως συµβάσεων δεν ελέγχονται πια για τη νοµιµότητά τους από την ΑΥΕ Ο.Τ.Α. σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 132 του ίδιου νόµου µε τις οποίες καταργούνται τα άρθρα 
221 και 222 του ν. 3852/2010, η παρ. 10 περίπτωση ιζ' του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α' 138), καθώς 
και κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας. 
10. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994, µε τις οποίες ρυθµίζονται οι προσλήψεις και οι 
υπηρεσιακές µεταβολές κατά τις προεκλογικές περιόδους όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν µε τα άρθρα 
17 του Ν. 3870/2010, 78 του Ν. 4257/2014 και 82 του Ν. 4604/2019. 
11. Την υπ’ αριθ. 14/2019 (αρ.πρωτ. : 24722/3-4-2019) εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα 
µε την οποία η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού εµπίπτει στις εξαιρέσεις από την απαγόρευση 
προσλήψεων. 
12.Την υπ΄ αριθ.πρωτ. 3535/5-2-2019 απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία ορίστηκαν οι ηµεροµηνίες 
λειτουργίας της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης (Α΄ περίοδος: 17/6/2019-29/6/2019, Β΄ περίοδος: 1/7/2019-
13/7/2019, Γ΄ περίοδος: 15/7/2019-27/7/2019, ∆΄ περίοδος : 29/7/2019-10/8/2019 και η διάρκεια 
απασχόλησης του προσωπικού από 12/6/2019-11/8/2019). 
13. Το υπ’ αριθ. 13477/8-5-2019 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας µε το οποίο ζητείται να 
µην προκηρυχθεί η θέση ενός (1) ΠΕ Φυσικής Αγωγής για τη θέση του Αρχηγού και τρεις (3) θέσεις ΠΕ 
Φυσικής Αγωγής. 

ΑΔΑ: ΨΒΙ0ΩΚΥ-ΑΙΜ
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14.Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Νέας Ιωνίας (ΦΕΚ 3264/10-12-2013/τ. Β΄) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 510/29-2-2016/τ. Β΄& ΦΕΚ 3539/10-10-2017/τ. Β΄)  

 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) 

ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών µε µέγιστη διάρκεια 

σύµβασης τριών (3) µηνών της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Νοµού Αττικής και 
συγκεκριµένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων µε τα αντίστοιχα 

απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 

 

 

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

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 

∆ιάρκεια  

σύµβασης 
Αριθµός 
Ατόµων 

101 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι 

Νέα Ιωνία 
ΠΕ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ 

 
Έως 3 µήνες 1 

102 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι 

Νέα Ιωνία 
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
Έως 3 µήνες 1 

103 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι 

Νέα Ιωνία ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ Έως 3 µήνες  1 

104 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι 

Νέα Ιωνία ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ Έως 3 µήνες  1 

105 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι 

Νέα Ιωνία 
ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ  

(υπαρχηγός  
κατασκήνωσης) 

Έως 3 µήνες 1 

106 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι 

Νέα Ιωνία 
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
Έως 3 µήνες 1 

107 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι 

Νέα Ιωνία ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ Έως 3 µήνες 1 

108 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι 

Νέα Ιωνία ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΑΣ Έως 3 µήνες 1 

109 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι 

Νέα Ιωνία ∆Ε ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Έως 3 µήνες 2 

110 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι 

Νέα Ιωνία ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ Έως 3 µήνες 1 

111 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι 

Νέα Ιωνία ∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ Έως 3 µήνες 1 

112 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι  

Νέα Ιωνία ∆Ε Ο∆ΗΓΟΣ Έως 3 µήνες 1 

113 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι  

Νέα Ιωνία ∆Ε ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ Έως 3 µήνες 1 

114 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι 

Νέα Ιωνία 
ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΙ∆ΕΣ/ 

ΡΙΣΣΕΣ- 
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ 

Έως 3 µήνες 5 

115 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι 

Νέα Ιωνία 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
Έως 3 µήνες 3 

ΑΔΑ: ΨΒΙ0ΩΚΥ-ΑΙΜ
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116 
∆ηµοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας 
στο Αλεποχώρι 

Νέα Ιωνία 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Έως 3 µήνες 5 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ή  

των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

γ) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας παιδιάτρου από την αρµόδια Ελληνική Αρχή 
δ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου 

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση  
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 

Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 
 ή των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολών  

της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
γ) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής από την αρµόδια Ελληνική Αρχή 

δ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου 
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση  

του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  
ή των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολών  

της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
γ) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας από την αρµόδια Ελληνική Αρχή 

δ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου 
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση  

του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  
ή των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολών  

της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
γ) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας από την αρµόδια Ελληνική Αρχή 

δ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου 
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση  

του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί 

102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 

ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας ή Βεβαίωση άσκησης 

ΑΔΑ: ΨΒΙ0ΩΚΥ-ΑΙΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

επαγγέλµατος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας και  
γ) Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να 
είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
(ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας 
(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Νοσηλευτικής 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 Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος Νοσηλευτού-Νοσηλεύτριας και  

γ) Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι 
σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) 
του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), 

για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών 

Νοσοκόµων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας (Βοηθός 
Τραυµατολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 

Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθµιας ή 

µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

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

Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας  
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή οµώνυµο 

πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 
 Σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας  

 

Απαραίτητη προηγούµενη κατασκηνωτική εµπειρία σε ανάλογη θέση. 
Τυχόν πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 
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Α. Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε 
ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστηµών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής µε 

ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης  ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 
Β. Πτυχίο ή δίπλωµα  Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή 

ΑΔΑ: ΨΒΙ0ΩΚΥ-ΑΙΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή  
Γ. Πτυχίο ή δίπλωµα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών ή 
Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης µε κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο 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 ή 
∆. Πτυχίο ή δίπλωµα Μαθηµατικών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών µε 

κατεύθυνση Μαθηµατικού Εφαρµογών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών ή Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων 
Μαθηµατικών µε κατευθύνσεις: α) Μαθηµατικών ή β) Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών ή Μαθηµατικών µε 
κατεύθυνση Μαθηµατικών  ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή  

Ε. Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Φιλοσοφικού Τµήµατος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής 
Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών 

και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας ή Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και 
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή   Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής ή Τουρκικής ή 

Βουλγαρικής ή Ρουµανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξεινίων Χωρών ΑΕΙ ή το οµώνυµο 
πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 
Τυχόν πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 
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Α. Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε 
ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστηµών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής µε 

ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης  ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 
Β. Πτυχίο ή δίπλωµα  Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή 
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή  

Γ. Πτυχίο ή δίπλωµα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών ή 
Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης µε κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο 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 ή 
∆. Πτυχίο ή δίπλωµα Μαθηµατικών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών µε 

κατεύθυνση Μαθηµατικού Εφαρµογών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών ή Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων 
Μαθηµατικών µε κατευθύνσεις: α) Μαθηµατικών ή β) Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών ή Μαθηµατικών µε 
κατεύθυνση Μαθηµατικών  ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή  

Ε. Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Φιλοσοφικού Τµήµατος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής 
Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών 

και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας ή Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και 
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή   Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής ή Τουρκικής ή 

Βουλγαρικής ή Ρουµανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξεινίων Χωρών ΑΕΙ ή το οµώνυµο 
πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

Απαραίτητη η κατασκηνωτική εµπειρία σε ανάλογη θέση. 

Τυχόν πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 
Προτάσσονται οι έχοντες εµπειρία σε θέση αρχηγού ή υπαρχηγού κατασκήνωσης. 
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α) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή 

Κοινωνικής ∆ιοίκησης και  Πολιτικής Επιστήµης -  Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση  Κοινωνικής 
Εργασίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

ΑΔΑ: ΨΒΙ0ΩΚΥ-ΑΙΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το 

οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  
πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και β) Άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 

νόµιµες προυποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού και γ) Βεβαίωση εγγραφής 
στο Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) 

Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 

107 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ειδικότητας Κολύµβησης  

ή Υδατοσφαίρισης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού ή ανοικτού χώρου ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο  
ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 

ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος 
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

Β) Άδεια ναυαγοσώστη (µε ισχύ τουλάχιστον ως 12-8-2018), εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή. 
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού οποιασδήποτε ειδικότητας ΑΕΙ ή το 
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας 
β) Άδεια ναυαγοσώστη (µε ισχύ τουλάχιστον ως 12-8-2018), εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή. 

Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής 

ανεξαρτήτως ειδικότητας 
β) Άδεια ναυαγοσώστη (µε ισχύ τουλάχιστον ως 12-8-2018), εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή. 

Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί 
       ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή ή πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους µε τα προσόντα της 
προηγούµενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν διορισµού ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη 
(µε ισχύ τουλάχιστον ως 12-8-2018)  και οποιοδήποτε πτυχίο ΤΕΙ ή απολυτήριος τίτλος ∆ευτεροβάθµιας ή 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της ηµεδαπής, ή ισότιµος τίτλος αναγνωρισµένης σχολικής µονάδας της 
αλλοδαπής. (Μεταξύ των υποψηφίων προηγούνται οι πτυχιούχοι σχολών ΤΕΙ, ακολουθούν οι υποψήφιοι 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και στη συνέχεια οι κάτοχοι τίτλων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.) 
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί 

108 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής 
Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: 
Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ΤΕΕ 
Α΄ ή  Β΄ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ΕΠΛ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Λυκείου ΤΕΛ ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ΤΕΣ ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολής 
Μαθητείας ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Επισήµανση: Οι κάτοχοι πτυχίων βασικής εκπαίδευσης του Οργανισµού Τουριστικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του Τµήµατος του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52/Α) Μαγειρικής 
Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκοµίσουν και απολυτήριο τίτλο 

τουλάχιστον Γ’ Γυµνασίου 
Υποχρεωτική η εµπειρία σε θέση µάγειρα. 

Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

ΑΔΑ: ΨΒΙ0ΩΚΥ-ΑΙΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
Οµώνυµο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 

ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής. 
Υποχρεωτική η εµπειρία σε θέση µάγειρα. 

Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου 
Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού 

Σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και εµπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών ως Μάγειρας. 

Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 

109 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής 
Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: 
Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ΤΕΕ 
Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ΕΠΛ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Λυκείου ΤΕΛ ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ΤΕΣ ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολής 
Μαθητείας ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Επισήµανση: Οι κάτοχοι πτυχίων βασικής εκπαίδευσης του Οργανισµού Τουριστικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του Τµήµατος του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52/Α) Μαγειρικής 
Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκοµίσουν και απολυτήριο τίτλο 

τουλάχιστον Γ’ Γυµνασίου  

Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
Οµώνυµο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 

ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής. 
                     Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου 
Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού 

Σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής.  
και εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ως Βοηθός Μάγειρα. 

Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 

110 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη  Α΄& Γ΄ ειδικότητας  ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη 

Ηλεκτρολόγου Α'  ειδικότητας του π.δ. 108/2013, και   
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή  
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής  

ανεξαρτήτως ειδικότητας  
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 

   ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη ηλεκτρολόγου 1ης βαθµίδας, οποιασδήποτε  

ειδικότητας  
β)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.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 

ΑΔΑ: ΨΒΙ0ΩΚΥ-ΑΙΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής  και  
αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της άδειας.  
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 

111 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
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  
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τεχνίτη Υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης και ειδικότητας 1ης  

ή άδεια άσκησης επαγγέλµατος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού. 
                 β) 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.∆. 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 άδειας. 
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 

112 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Ισχύουσα Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C  κατηγορίας  (π.δ. 51/2012). 
β) ∆ίπλωµα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων : (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή (β) εκπαιδευτή 

υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή –Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος 
τίτλος:- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών αυτοκινήτων, ή –Τεχνικού 

Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
ειδικότητας Μηχανικών Αυτοκινήτου , ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ειδικότητας 

Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου, ή άλλου ισότιµου τίτλου σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Ισχύουσα Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C  κατηγορίας  (π.δ. 51/2012). 

β) οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ, 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

και αντίστοιχη εµπειρία έξι (6) µηνών τουλάχιστον µετά την απόκτηση της άδειας. 
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Ισχύουσα Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C  κατηγορίας  (π.δ. 51/2012). 

β)τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή 

ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000, 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
 και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της άδειας. 

Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Ισχύουσα Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C  κατηγορίας  (π.δ. 51/2012). 

β)τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για τους 

ΑΔΑ: ΨΒΙ0ΩΚΥ-ΑΙΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) ή 
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000, 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών µετά την απόκτηση της άδειας.  
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄  ή C  κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η  
προσκόµισητου πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ. 74/2008) 

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
απαιτείται : 

είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την  
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του  

ενδιαφεροµένου. 
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα  

στην Γ΄ κατηγορία 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωµάτωση µίας ή περισσοτέρων κατηγοριών  

ή υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν  
λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρµόδιας 

 υπηρεσίας της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία, πρέπει να αναφέρονται:  
• Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 

• Ο αριθµός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η 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 άδεια οδήγησης. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Π.Ε δεν έχει  
προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ),  

ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει δεκτός για τη θέση του Ο∆ΗΓΟΥ  
πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται 

 η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης,  

της απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης,  
πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. 

Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής  
ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί: α) η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία  

να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και β)  η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το  
άρθρο 8 ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της 

κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την πρόσκληση.                                               
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 τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής». 

113 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Υπάλληλος Αποθήκης και Συστηµάτων 
 Εφοδιασµού ήΥπεύθυνος Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Αποθήκης ή Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής 

 Αλυσίδας (Logistics) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: 
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 Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή σχολής 
 µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας  

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
Απαραίτητη προηγούµενη κατασκηνωτική εµπειρία . 

Απαραίτητη πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας 
Απαραίτητη προηγούµενη κατασκηνωτική εµπειρία 

Απαραίτητη πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ 

      114 

115 

116 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (γραµµατικές γνώσεις). 

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997) 
Τυχόν κατασκηνωτική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσµετρηθεί. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ Ναυαγοσωστών πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ως 45 ετών ενώ οι 
υποψήφιοι των υπολοίπων ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.    
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 
θέσης που επιλέγουν. 
Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, 
στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση) του Ν.3584/2007.  
Θα προταθούν δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από 
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: ∆ήµος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τµήµα 
Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς 
το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 
µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού 
(ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 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. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και 
συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις 
κατηγορίας ∆Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο 
και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία 
µόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) 
που επιδιώκει. 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της παρούσας σε ηµερήσια  ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα ή 
της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. 
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, στο 
∆ηµαρχείο ή στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.neaionia.gr /Προκηρύξεις.  
  
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της 
εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:  
 

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας 
2. Αντίγραφο τίτλου Σπουδών για τις θέσεις, όπου αυτός απαιτείται 
3. Πιστοποιητικό του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, πρόσφατης έκδοσης, εφόσον ο υποψήφιος είναι δηµότης ή  

αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΚΟ ή µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας ή εκκαθαριστικό εφορίας ώστε να 
πιστοποιείται η µόνιµη κατοικία εάν είναι µόνιµος κάτοικος  

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους 
υπαλλήλους του Ν. 3584/2007 

5. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.∆. (η ηµεροµηνία έκδοσης της 
οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 
έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων). 
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6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αµέσως προηγούµενο 
δωδεκάµηνο που συµπληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων 
έχουν απασχοληθεί στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου διάρκειας έως τρεις (3) µήνες για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών. 
Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης 
(έναρξη και λήξη). 

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης προκειµένου για υποψηφίους που 
έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας. 

8. Βεβαίωση εµπειρίας. Για την απόδειξη της αντίστοιχης εµπειρίας, βεβαίωση του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης, ο χρόνος και η ειδικότητα 
απασχόλησης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία 
να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. Οι 
µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να 
προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα, από την οποία προκύπτει η 
διάρκεια απασχόλησης. Ειδικά για τους υποψηφίους των θέσεων ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτη, ∆Ε Υδραυλικού 
και ∆Ε Οδηγού η εµπειρία προσµετράται µετά την απόκτηση της σχετικής άδειας. 

9. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης και άδειας άσκησης επαγγέλµατος όπου χρειάζεται. 
10. Πιστοποιητικά απόδειξης γνώσης χειρισµού Η/Υ, όπου χρειάζεται.  
  
Σηµείωση: Η υπηρεσία διενεργεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας όλων των 
υποχρεωτικών πιστοποιητικών που υποβάλλει ο υποψήφιος για την πρόσληψή του σύµφωνα  µε τις 
διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/31-10-2014/τ. Α΄). 

 
 

Ανάρτηση πινάκων 
 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) 

ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες 
κατάταξης των υποψηφίων στο δηµοτικό κατάστηµα και θα αποστείλει το πίνακα προσληφθέντων 
στο ΑΣΕΠ αµέσως µετά την πρόσληψη του προσωπικού. 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ: 

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα. 
Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων σε 
προσωρινούς πίνακες.  
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη µε 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγµατοποιείται ως εξής: 

 

1. Μεταξύ των υποψηφίων µε την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα 

και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄,Β’ επικουρίας) 
2. Η σειρά κατάταξης µε τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται µε βάση τη βαθµολογία που 
συγκεντρώνουν στα βαθµολογούµενα κριτήρια (Χρόνος ανεργίας, αριθµός τέκνων πολύτεκνης 
οικογένειας, αριθµός ανήλικων τέκνων, βαθµός τίτλου σπουδών, εµπειρία). 
3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις 
περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές 
συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων πολύτεκνης 
οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων 
καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.  
4. Η  κατάταξη θα ολοκληρωθεί µετά από συνέντευξη, ενώπιον επιτροπής που θα ορισθεί µε 
απόφαση ∆ηµάρχου και µε τα ανωτέρω βαθµολογούµενα κριτήρια. 

 
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Η υπηρεσία θα προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους 
από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής 
τους σε αυτόν. 
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην κουζίνα και την τραπεζαρία, υποχρεωτικά θα πρέπει 
µε την άφιξή του (ηµέρα πρόσληψης), να έχει «πιστοποιητικό υγείας εργαζοµένων σε 
επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος». Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτός. 
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Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση της ειδικότητας ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ, κατά την 
πρόσληψή του, πρέπει να προσκοµίσει και Πιστοποιητικό Υγείας από ιατρό Υγειονοµικού 

Κέντρου ή Κρατικού Νοσοκοµείου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από µεταδοτική 

ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το συγκεκριµένο επάγγελµα. 

Το υπόλοιπο προσωπικό που θα απασχοληθεί στη κατασκήνωση θα πρέπει να προσκοµίσει την 
ηµέρα πρόσληψης πιστοποιητικό υγείας υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από Ιατρό.  

 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

α) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδαφ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 
η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του Α.Σ.Ε.Π. και των 
κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. 
 
β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών, δεν 
επιτρέπεται να απασχοληθεί µε νέα σύµβαση, βάσει των ιδίων διατάξεων, εντός δώδεκα µηνών, όπως 
υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (µε αφετηρία το τέλος της 
απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω). Στη 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούµενου αριθµού προσλήψεων από υποψήφιους  
για τους οποίους δεν συντρέχει το εν λόγω κώλυµα δεν δύναται η άρση  του κωλύµατος 
επαναπρόσληψης.  Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβασης σε σύµβαση αορίστου 
χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη. 
 
γ) Επίσης το προσωπικό αυτό υπόκειται αδιαφοροποίητα στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του 
Π.∆. 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) µηνών µεταξύ συµβάσεων εξαρτηµένης 
εργασίας που συνάπτονται µε τον ίδιο εργαζόµενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων ή 
παρεµφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συµβάσεων δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τους 24 µήνες (άρθρο 6). 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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