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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 

για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με διάρκεια από την πρόσληψη έως τις 30-6-2021 για 
την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης   του κορωνοϊου COVID -19  

και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του  

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6- 2010), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν 4745 2020 ( ΦΕΚ 214 Α/.2020) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του Ν 4764/20 (ΦΕΚ 256 Α 2020)  σύμφωνα με το 
οποίο « εως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες 
στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων 
λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 
3584/2007 (Α΄ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση 
της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή 
η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή 
του. . Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 
του π.δ. 164/2004 (Α'134), αποκλεισμένης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της 
σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου.». 

4. Το αριθμ 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το 
οποίο οι μέγιστη χρονική διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων είναι μέχρι την 5-7-2021 
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5. Τις υπ΄ αρίθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Φ.Ε.Κ. 4302/τ.Β΄/30-12-2016), με τις 
οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(Π.Δ.133/2010, Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α΄/27-12-2010). 

6. Την υπ΄αριθμ. 602161(8148)/10-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ‘Με εντολή Περιφερειάρχη’. 

7. Το υπ΄αριθμ πρωτ. 4691(83)/5-1-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εισήγηση της Υποδνσης 
Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕ Χαλκιδικής για  πρόσληψη προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από πρόσληψη μέχρι 30-6-2021 για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης   του κορωνοϊου COVID -19  και την 
ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του σύμφωνα με τις  εισηγήσεις της του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας και της Υποδνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕ 
Χαλκιδικής οι οποίες  διαβιβάσθηκαν με το αριθμ 01α/07 / 5-1-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)) 
έγγραφο του  Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής 

9. Την υπ αριθμ 15/2021 ( ΑΔΑ :6ΑΥΧ7ΛΛ-1ΛΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   της 
ΠΚΜ που εγκρίνει την πρόσληψη συνολικά ΔΕΚΑΤΡΙΏΝ  (13) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων 
σε υπηρεσίες της ΠΕ Χαλκιδικής  

10.  Την από 5-1-2021 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, 
Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού.   

11.Την Α/Α 1017 (  24345/121 // 16-1-2021 ΑΔΑ: ΩΔ8Ξ7ΛΛ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης μισθοδοσίας η οποία  εγκρίθηκε και 
καταχωρήθηκε με α/α 890 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας της 
ΠΚΜ 

Ανακοινώνει 

Την κατεπείγουσα κατά το   άρθρο 20 του ν.2190/94 πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης έως και 
την 30-6-2021 συνολικά δεκατριών   (13) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων λόγω   άμεσης 
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων εξαιτίας   σοβαρής απειλής της 
δημόσιας υγείας, από τον  κορωνοϊο COVID -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής 
του ( και συγκεκριμένα εννέα ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων   στο τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας και τεσσάρων  ατόμων ΔΕ Διοικητικού στην Υποδνση Οικονομικού Ανθρωπίνων 
Πόρων)  ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικ
ός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 

Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής 

(Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας) 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
(Δήμος Πολυγύρου, 
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) 

ΔΕ 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

(ΠΡΩΟΘΗΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ) 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 

30-6-2021 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικ
ός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

102 

Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής 

(Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας) 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
(Δήμος Πολυγύρου, 
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) 

ΔΕ 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ) 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 

30-6-2021 1 

103 

Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής 

(Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας) 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
(Δήμος Πολυγύρου, 
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 

30-6-2021 
2 

104 

Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής 

(Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας) 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
(Δήμος Πολυγύρου, 
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 

30-6-2021 
2 

105 

Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής 
( Τμήμα Πολιτικής 

Προστασίας) 
 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
(Δήμος Πολυγύρου, 
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 

30-6-2021 
3 

106 

Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής 

( Υποδνση 
Οικονομικού 
Ανθρωπίνων 

Πόρων ) 
 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
(Δήμος Πολυγύρου, 
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 

30-6-2021 4 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 
ΔΕ 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ(ΠΡΩΟΘΗ

ΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που λειτουργούν 
με κινητήρα εσωτερικής καύσης ομάδας Ε΄ τάξης Α΄ του π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4  της 
κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013, (ΦΕΚ 
519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, * 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 
ΔΕ 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ(ΠΡΩΟΘΗ

ΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) 
 
 
 
 
 

2) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

3) 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 αδείας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

1) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης ομάδας Ε΄ τάξης Α΄ του 

π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ 

ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4  της κατάταξης 

του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013, 

(ΦΕΚ519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, * 

2) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

3) Ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο 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 B΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

1) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης ομάδας Ε΄ τάξης Α΄ του 

π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ 

ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4  της κατάταξης 

του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

(ΦΕΚ519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, * 

2) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

3)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού) ή ισοδύναμος 

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

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του άρθρου 1 Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας 
μηχανοδηγού –χειριστή.* 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

1) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης ομάδας Ε΄ τάξης Α΄ του 

π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ 

ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4  της κατάταξης 

του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013, 

(ΦΕΚ519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, * 

2)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

3) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή 
απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) 
ή ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή 
απολυτήριος  τίτλος  εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του 
άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμος  τίτλος  της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού - 
χειριστή (*). 
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ΔΕ 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ(ΔΙΑΜΟΡΦ

ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ζ΄, Τάξης Α΄, σύμφωνα 
με το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας A΄ Ειδικότητας 3 του 
Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 
9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*). 

2) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

3) 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 

ΑΔΑ: 6ΙΚΘ7ΛΛ-ΒΧΧ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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 αδείας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 
1) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ζ΄, Τάξης Α΄, σύμφωνα 
με το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας A΄ Ειδικότητας 3 του 
Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 
9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*). 

2) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

3) Ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο 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 B΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

1) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ζ΄, Τάξης Α΄, σύμφωνα 
με το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας A΄ Ειδικότητας 3 του 
Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 
9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*) 

2) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 
3) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 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 άρθ. 1 του Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού - χειριστή 
(*). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

1) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ζ΄, Τάξης Α΄, σύμφωνα 
με το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας A΄ Ειδικότητας 3 του 
Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 

ΑΔΑ: 6ΙΚΘ7ΛΛ-ΒΧΧ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθ.οικ.71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*)  

2) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

3) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή 
απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) 
ή ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή 
απολυτήριος  τίτλος  εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του 
άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμος  τίτλος  της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού - 
χειριστή (*). 
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ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1.Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας . 

2.Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με τις συμπληρωματικές 
διευκρινήσεις που ακολουθούν 
3.  Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων 
ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών 
Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών 
και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος 
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας 
Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή 
ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων 
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και 
Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού 
Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

1.Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας . 

2.Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με τις συμπληρωματικές 
διευκρινήσεις που ακολουθούν 

ΑΔΑ: 6ΙΚΘ7ΛΛ-ΒΧΧ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

3.Οποιοδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

1.Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας . 

2.Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με τις συμπληρωματικές 
διευκρινήσεις που ακολουθούν 
3. Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής 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.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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

Α)Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης  
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

Β)Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
απαιτείται: είτε κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 
εκδίδεται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών, ανάλογα με την κατοικία 
του ενδιαφερομένου, είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού 
αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει 
ο ενδιαφερόμενος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. 
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ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο 
Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από 
ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) 
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή - Απολυτήριος τίτλος:- 
Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή-
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή - Λυκείου Γενικής 
Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής,  

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

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης . 

 

 

ΑΔΑ: 6ΙΚΘ7ΛΛ-ΒΧΧ



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Λόγω του ότι τα άτομα που θα προσληφθούν πρέπει άμεσα να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στην ΠΕ Χαλκιδικής για την αντιμετώπιση   των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης   του κορωνοϊου COVID -19  και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του 
θα ληφθούν υπόψη τα εξής :  

1. Θα προηγηθούν οι υποψήφιοι   που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Χαλκιδικής (Α' 
βαθμός εντοπιότητας) και έπονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των 
υπόλοιπων Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας (Β' βαθμός εντοπιότητας) 

2 Στη συνέχεια προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν προσληφθεί  με σχέση εργασίας ή 
σύμβαση έργου στην Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής  και  η εμπειρία τους  αφορά   
την αντιμετώπιση   των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης   του κορωνοϊου COVID -
19  και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του, και εφόσον αυτή η εμπειρία είναι 
συναφής με  καθήκοντα ή έργα που αφορούν το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων  

3. Εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι που εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση προηγούνται 
οι υποψήφιοι με την μεγαλύτερη εμπειρία λόγω απασχόλησης με σχέση εργασίας ή 
σύμβαση έργου στις συγκεκριμένες υπηρεσίες της  Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 
για τις οποίες προκηρύχθηκαν οι θέσεις και εφόσον αυτή είναι συναφής με  καθήκοντα ή 
έργα που αφορούν το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων  (  

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται βάσει των ως άνω κριτηρίων συνυπολογίζοντας  τον 
χρόνο της απασχόλησης τους ( σε μήνες και ημέρες) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Για τη θέση 103 ΔΕ Οδηγών το αντικείμενο της απασχόλησης θα 
αφορά την οδήγηση και φορτηγών αυτοκινήτων Γ κατηγορίας άνω των 3,5 τόνων 

 

ΚΕΦΑΚΑΙΟ 1:  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: 

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι 
συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης. 

2. Να έχουν Υγεία και φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, 
υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση). Σημείωση: Η ανικανότητα προς 
πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, 
Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 

4. Να είναι Έλληνες πολίτες . Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των 
άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 
του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς 
αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, 
χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά 
τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους 
(ν.δ.3832/1958). Για τους ενδιαφερόμενους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της 
Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας 
ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, 
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Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη 
και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. 

ΚΕΦΑΚΑΙΟ 2 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 
Β) και των λοιπών ιδιοτήτων τους, οφείλουν να προσκομίσουν κατ΄ ελάχιστο τα κατωτέρω 
δικαιολογητικά, όπου κατά περίπτωση απαιτούνται (σε απλά φωτοαντίγραφα) : 

1. Έντυπο αίτησης (διατίθεται από την υπηρεσία) 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 

3. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού Ελληνομάθειας (μόνο για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική 

ιθαγένεια). 

4. Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής για τους ενδιαφερόμενους χωρίς ελληνική ιθαγένεια. 

5. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.  

6. Φωτοαντίγραφο Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου ή Μηχανοδηγού- Χειριστή 
Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (μόνο για τις ειδικότητες ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 
Έργου). 

7. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας (μόνο για τις ειδικότητα ΔΕ Οδηγών ). 

8. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (για τις ειδικότητες ΔΕ 
Οδηγών ) 

9 Για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικού  : Πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ ( όπως 
ορίζεται στο ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) / 14-1-2020  του ΑΣΕΠ ) 

10. Για τις θέσεις 101-103 βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα ή βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας από 
δημόσιους φορείς σε περίπτωση προσόντων επικουρίας.  

11. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου Δήμου  

12. Υπεύθυνη δήλωση (το έντυπο διατίθεται μαζί με την αίτηση από την υπηρεσία) στην οποία 
να δηλώνεται ότι: 

Ι. Στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση)  

ΙΙ. Ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα για να ασκήσουν τα καθήκοντα που θα 
τους ανατεθούν και σε περίπτωση που τους ζητηθεί θα προσκομίσουν  ιατρικές γνωματεύσεις. 

ΙΙΙ . Ότι δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου λόγω COVID 19   της αριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ 
64/420/16446/17-9-2020 ) ΑΔΑ : ΩΔΧ746Μ7Λ6-956) και ότι δεν θα κάνουν χρήση 
οποιασδήποτε διευκόλυνσης ( άδειες ειδικού σκοπού κλπ ) λόγω COVID 19    

13. Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται  βεβαίωση προϋπηρεσίας  στην  Περιφερειακή 
Ενότητας Χαλκιδικής στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια ,η ειδικότητα και το αν 
η απασχόληση αφορά την αντιμετώπιση   των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης   του 
κορωνοϊου COVID -19  και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του  

 

ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
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  Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται 
βάσει των ως άνω κριτηρίων με βάσει τον χρόνο της απασχόλησης τους ( σε μήνες και ημέρες), 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανακοίνωση.  Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων , η 
σειρά κατάταξης θα καθορισθεί με βάση τον βαθμό του τίτλου σπουδών Αν και πάλι υπάρχει 
ισοβαθμία,, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ 
αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια 
κλήρωση. 

ΚΕΦΑΚΑΙΟ 4 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των 
υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, 
εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται 
πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που 
προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε 
αποζημίωση από την αιτία αυτή.  

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. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των 
πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Η υπηρεσία πριν την πρόσληψη μπορεί να ζητήσει όποιο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο 
για την απόδειξη της υγείας και της φυσικής καταλληλόλητας του υποψηφίου 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων στο κατάστημα 
της Υπηρεσίας μας και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου. Για την ανάρτηση 
θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης . 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, 
αυτοπροσώπως (μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στα  2371351302,51262) ή ταχυδρομικά  
στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕΧ.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (05) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά 
) και αρχίζει από την επόμενη  ημέρα της τελευταίας  ανάρτησης της ανακοίνωσης στο 
κατάστημα της υπηρεσίας μας ή στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου 

Επισήμανση: Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για 
θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (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 ενδιαφερόμενου από 
την πρόσληψή του. 

Την  προκήρυξη και το έντυπο αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα τα αναζητήσουν 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική  διευθυνση 
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http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=147 στην ενότητα 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

                                                                  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   

 

                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ     ΓΙΩΡΓΟΣ 
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ΣΟΧ  .1.  /2021 

 
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Για πρόσληψη  με 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

(άρθρο 20 του Ν. 2190/1994)  

 
...................................  

Αριθ. ανακοίνωσης 
[συμπληρώνεται 

από τον υποψήφιο] 
  

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 
[συμπληρώνεται 

από το φορέα πρόσληψης] 
 

[για τη συμπλήρωση της αίτησης, ανατρέξτε στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) στην ιστοσελίδα: www.asep.gr] 
 

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτηση] 

ΠΚΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας στοιχεία] 

1. Επώνυμο:  2. Όνομα:  3. Όν. πατέρα:  

4. Όν. μητέρας:  5. Ημ/νία γέννησης:  /  /   6. Φύλο: Α 

  

Γ 

  
 

 
 

 

7. Α.Δ.Τ.:  8. ΑΜΚΑ: 9. Τόπος κατοικίας:   

10. Οδός:  11. Αριθ.:  12. Τ.Κ.:   

13. Τηλέφωνο (με κωδικό):  14. Κινητό:  15. e-mail:   
 

Γ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [για τις ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ καταγράψτε την ονομασία του τίτλου σπουδών σας (στήλη α.), 
το βαθμό του τίτλου αυτού είτε στη στήλη β. είτε στη στήλη γ., ανάλογα με το αν ο βαθμός είναι σε μορφή δεκαδική (π.χ., 7,54) ή 
κλασματική (π.χ., 18 7/10), και το έτος κτήσης του (στήλη δ.)· για τις ειδικότητες κατηγορίας ΥΕ συμπληρώστε μόνο τη στήλη α. 
εφόσον απαιτείται συγκεκριμένος τίτλος σπουδών από την ανακοίνωση] 

α/α α. ονομασία τίτλου 

β. βαθμός τίτλου 
(σε δεκαδική μορφή) 

γ. βαθμός τίτλου 
(σε κλασματική μορφή) δ. έτος 

κτήσης 
ακέραιος δεκαδικός ακέραιος αριθμητ. παρονομ

. 

1.        
 

Δ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ [συμπληρώστε μόνο εφόσον για την 
επιδιωκόμενη ή τις επιδιωκόμενες θέσεις απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ., άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, γνώση ξένης γλώσσας, χειρισμός Η/Υ)] 

1. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

2. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

3. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
 

 

Ε. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ [δηλώστε ποιες από τις θέσεις εποχικού προσωπικού της 
ανακοίνωσης επιδιώκετε κατά σειρά προτίμησης (πεδίο α.) και καταγράψτε για καθεμία από τις προτιμήσεις σας, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην ανακοίνωση, αν διαθέτετε εντοπιότητα (πεδίο β.), αν κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής ή τυχόν επικουρικά και σε 
ποιο βαθμό επικουρίας (πεδίο γ.) καθώς και πόσους μήνες εμπειρίας διαθέτετε (πεδίο δ.)] 

(*) ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 1η επιλογή 2η 
επιλογή 

3η 
επιλογή 

4η 
επιλογή 

5η 
επιλογή 

α. Κωδικός θέσης [αναγράψτε για κάθε προτίμησή σας  
τον αντίστοιχο κωδικό θέσης από την ανακοίνωση]      

β. Εντοπιότητα (**) [αναγράψτε 1 εφόσον η αντίστοιχη προτίμησή σας 
αφορά θέση υπηρεσίας που βρίσκεται σε περιοχή για την οποία 
προβλέπεται από την ανακοίνωση πρόταξη των μόνιμων κατοίκων] 

     

γ. Κύρια ή επικουρικά προσόντα [αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα 
κύρια προσόντα) ή Α ή Β ή Γ κτλ. (για τον αντίστοιχο βαθμό επικουρίας)]      

δ. Εμπειρία λογω COVID 19 στην ΠΕ Χαλκιδικης [αναγράψτε 
τον αριθμό μηνών και ημερών  εμπειρίας που διαθέτετε για καθεμία 
από τις προτιμήσεις σας] 

     

ε. Εμπειρία σε υπηρεσίες της  ΠΕ Χαλκιδικης που 
αναφέρονται στην ανακοινωση  [αναγράψτε τον αριθμό 
μηνών και ημερών  εμπειρίας που διαθέτετε για καθεμία από τις 
προτιμήσεις σας] 

     



 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

 
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε  

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]  

1. .................................................................................... 

 

9. .....................................................................................  

2. .................................................................................... 10. .....................................................................................  

3. .................................................................................... 11. .....................................................................................  

4. .................................................................................... 12. .....................................................................................  

5. .................................................................................... [συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο 

κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι 
θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

2.  Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το 
άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και 
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει 
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα 
παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί 
υπό δικαστική συμπαράσταση. 

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

 

 Ημερομηνία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η υποψήφι. . . .   
  

 Ονοματεπώνυμο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [υπογραφή]  
 

 



 

 

  

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

 
Ι. Στο πρόσωπό μου δεν συντρέχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική 
καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση)  
ΙΙ. Εχω την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα για να ασκήσω τα καθήκοντα που θα μου ανατεθούν και 
σε περίπτωση που μου ζητηθεί θα προσκομίσουν  ιατρικές γνωματεύσεις 
III Δεν ανήκω στις ομάδες αυξημένου κινδύνου λόγω COVID 19   της αριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ 64/420/16446/17-
9-2020 ) ΑΔΑ : ΩΔΧ746Μ7Λ6-956) και ότι δεν θα κάνουν χρήση οποιασδήποτε διευκόλυνσης ( άδειες 
ειδικού σκοπού κλπ ) λόγω COVID 19    
 
 
 

 (4) 
 

Ημερομηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  



 

 

  

 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

  




