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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Κέρκυρα:  12/06/2019                                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ    Αρ. Πρωτ.: οικ. 50860/21016 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
∆/νση: Σαµάρα 13 
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα 
Πληροφορίες: Μανδίκου Νικολέττα 
Τηλ.: 2661361627 
e-mail: mandikou@pin.gov.gr 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ  3 / 2019 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

για την υλοποίηση του υποέργου 3 «∆όµηση Επιχειρησιακού Συστήµατος» 
του συγχρηµατοδοτούµενου Προγράµµατος «Τηλέµαχος-Καινοτόµο 

Επιχειρησιακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Σεισµικού Κινδύνου της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων» µε κωδικό ΟΠΣ 5007989 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 

του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων 

Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, β) 

Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

ΑΔΑ: Ω4937ΛΕ-Δ5Χ



Σελίδα 2 από 9 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-

2014). 

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016). 

6. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 1117/14.06.2018 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της 

Πράξης µε τίτλο «Τηλέµαχος» - Καινοτόµο επιχειρησιακό σύστηµα διαχείρισης 

σεισµικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και MIS 5007986 στο Ε.Π. 

«ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014 -2020». 

7. Το µε αριθµ. Πρωτ. οικ. 67095/27100/27-07-2018 Αίτηµα της Αυτοτελούς ∆/νσης 

Πολιτικής Προστασίας για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε Σύµβαση Ορισµένου 

Χρόνου στο Πλαίσιο της Πράξης «Τηλέµαχος» - Καινοτόµο επιχειρησιακό 

σύστηµα διαχείρισης σεισµικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» µε 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986. 

8. Την υπ’ αριθµ. 68151/27564/02-08-2018 4η Τροποποίηση Έγκριση ∆ιάθεσης 

Πίστωσης και ορισµός Υπόλογου ∆ιαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 0221 «Τηλέµαχος» - 

Καινοτόµο επιχειρησιακό σύστηµα διαχείρισης σεισµικού κινδύνου της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» Κ.Ε. 2017ΕΠ02210040. 

9. Τη µε αριθµ. 991-48/31-10-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί 2ης Τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης µε Ίδια 

Μέσα του υποέργου (3) «∆όµηση Επιχειρησιακού Συστήµατος» της Πράξης 

«Τηλέµαχος» - Καινοτόµο επιχειρησιακό σύστηµα διαχείρισης σεισµικού 

κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986. 

10. Τη µε αριθµ. Πρωτ. οικ. 98865/40626/02-11-2018 2η Τροποποίηση Απόφασης 

Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα του υποέργου (3) «∆όµηση Επιχειρησιακού Συστήµατος» 

της Πράξης ««Τηλέµαχος» - Καινοτόµο επιχειρησιακό σύστηµα διαχείρισης 

σεισµικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5007986. 

11. Τη µε αριθ. 518-24/12-06-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων περί έγκρισης της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη µε Σύµβαση 

Ορισµένου Χρόνου 3 ατόµων στο πλαίσιο υλοποίησης  του υποέργου (3) «∆όµηση 

Επιχειρησιακού Συστήµατος» της Πράξης «Τηλέµαχος» - Καινοτόµο επιχειρησιακό 

σύστηµα διαχείρισης σεισµικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» µε 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986. 
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Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση του Υποέργου 
3: «∆όµηση Επιχειρησιακού Συστήµατος» στο πλαίσιο του 
συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - Καινοτόµο 
επιχειρησιακό σύστηµα διαχείρισης σεισµικού κινδύνου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» µε κωδικό ΟΠΣ 5007986  της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα, και συγκεκριµένα του εξής, 
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού 
ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

101 

Αυτοτελής ∆ιεύθυνση 
Πολιτικής Προστασίας 
Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων 

Κέρκυρα Π.Ε. Γεωλόγων 

«Είκοσι πέντε (25) 
µήνες µερικής 
απασχόλησης 

από την 
υπογραφή της 
σύµβασης» 

1 

102 

Αυτοτελής ∆ιεύθυνση 
Πολιτικής Προστασίας 
Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων 

Κέρκυρα 
Π.Ε. 

Περιβάλλοντος 

«Είκοσι τέσσερεις  
(24) µήνες µερικής 
απασχόλησης 

από την 
υπογραφή της 
σύµβασης» 

1 

103 

Αυτοτελής ∆ιεύθυνση 
Πολιτικής Προστασίας 
Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων 

Κέρκυρα 

Π.Ε. Μηχανικών 
Χωροταξίας ή 
Αγρονόµων 
Τοπογράφων 

«Είκοσι τέσσερεις  
(24) µήνες µερικής 
απασχόλησης 

από την 
υπογραφή της 
σύµβασης» 

1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) 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, 

2) Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων ΄Εναρξης ΄Ασκησης του Γεωτεχνικού 
Επαγγέλµατος ειδικότητας Γεωλόγου ή Βεβαίωση ΄Ασκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος 
ειδικότητας  Γεωλόγου, 

3) Καλή γνώση Αγγλικών, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

4) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
5) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης ή ∆ιδακτορικό. 
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ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Πτυχίο ή δίπλωµα  Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χηµικού Μηχανικού ή Περιβάλλοντος ή 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Γεωγραφίας ή Επιστήµης της 
Θάλασσας ή Επιστηµών της Θάλασσας ή ∆ιαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων ή Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Εφαρµοσµένης Αγροοικολογίας ή 
Επιστηµών και Πολιτισµού - Κατεύθυνση Επιστηµών Περιβάλλοντος  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, 

2) Για τους Μηχανικούς υποχρεωτικά άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης 
ειδικότητας του τίτλου σπουδών, 

3) Καλή γνώση Αγγλικών, 
4) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, 
 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
5) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης ή ∆ιδακτορικό. 
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ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Χωροταξίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή 
Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Αγρονόµου 
Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, 

2) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών 
3) Καλή γνώση Αγγλικών, 
4) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, 
 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
5) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης ή ∆ιδακτορικό. 
 

 
 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
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ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Για όλες τις θέσεις, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο 
πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι 
µόνιµοι κάτοικοι του δήµου Κέρκυρας (άρθρο ένατο, παρ. 28 του ν. 4057/2012). 
 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 
 

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε 
σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες) 
µήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

µονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο) 
αριθµός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

µονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αφορά µόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα     
 
        4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 µονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθµός τέκνων 3           

µονάδες 120           
 

       6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο) 
αριθµός τέκνων 1 2 3 

µονάδες 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)  
αριθµός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

µονάδες 50 100 150 200 250 …. 
 

        9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ  οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40) 
κατηγορία  ΠΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

µονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 
        10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 
Συναφές µε το 
αντικείµενο 

Μη συναφές µε το 
αντικείµενο 

µονάδες 200 50 
 
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

 
Συναφές µε το 
αντικείµενο 

Μη συναφές µε το 
αντικείµενο 

µονάδες 400 100 
 

 12. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας για 8ωρη απασχόληση και έως 20 µήνες-για ηµιαπασχόληση υπολογίζεται το µισό) 
µήνες εµπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 20 και άνω 

µονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 140 
 

        13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή “3”) 
ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% …              

µονάδες 150 … 180 …              
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Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη: πριν και µετά την απόκτηση του 
δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας 
Γεωλόγου (βεβαιώσεις που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ), ως εξής:  
 
Χρόνος εµπειρίας που έχει διανυθεί από την λήψη του πτυχίου 
µέχρι και 29-6-2002 λαµβάνεται  υπόψη, διότι µέχρι την ηµεροµηνία 
αυτή δεν απαιτείτο επαγγελµατική άδεια για την άσκηση 
επαγγέλµατος Γεωτεχνικού.  
 
Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 
 
Ο χρόνος εµπειρίας που έχει διανυθεί από 30-6-2002 και µετά 
λαµβάνεται υπόψη µόνο εφόσον έχει διανυθεί µε βεβαίωση (ν. 
3919/2011) και προσµετρείται µετά την απόκτηση του δικαιώµατος 
άσκησης του επαγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωλόγου.  
 
Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του 
Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου 
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης 
εµπειρίας. 
 
Όσοι υποψήφιοι έχουν συνεχόµενη προϋπηρεσία στον ίδιο 
εργοδότη που άρχισε πριν την 30-6-2002 και απέκτησαν το 
δικαίωµα άσκησης επαγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου 
σε µεταγενέστερο χρόνο (µετά την 30-6-2002) και πάντως πριν τη 
λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, προκειµένου να γίνει 
δεκτή όλη αυτή η προϋπηρεσία ως εµπειρία, πρέπει να δηλώσουν 
σε χωριστή υπεύθυνη δήλωση τη συνολική χρονική διάρκεια 
της εµπειρίας τους. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία αρχικής κτήσης 
του δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος Γεωτεχνικού και 
προκειµένου για τον υπολογισµό των µηνών εµπειρίας, ο υποψήφιος 
πρέπει να συνυποβάλει σχετική βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ, από την 
οποία να προκύπτει η ηµεροµηνία αρχικής κτήσης του δικαιώµατος 
αυτού. 
 

 

 

 

 

 

 

102, 103 

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη: 

- Για τους Μηχανικούς µετά την απόκτηση της ζητούµενης από την 
παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλµατος.  
Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 

- Για τους κατόχους λοιπών τίτλων σπουδών µετά τη λήψη του 
βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη 
διαδικασία επιλογής.  
Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή 

ΑΔΑ: Ω4937ΛΕ-Δ5Χ



Σελίδα 7 από 9 

Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 

 
 
 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα  
απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων 
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος, εκτός από την Υπεύθυνη 
∆ήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήµατος αυτού.   
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων 
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)». 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης  
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια 
ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να 
δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του νοµού 
Κέρκυρας. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [µαζί µε το έντυπο αίτησης και το «Παράρτηµα 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» καθώς και τα Ειδικά 
Παραρτήµατα: (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ και (Α2) Απόδειξης Γλωσσοµάθειας] θα γίνει  
στο χώρο των ανακοινώσεων της ΠΕ Κέρκυρας (παλιά Νοµαρχία), στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στο χώρο ανακοινώσεων του ΚΕΠ που βρίσκεται στο κτίριο 
της ΠΕ Κέρκυρας.  

Η παραλαβή των αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων µπορεί να γίνει α. από την 
Αυτοτελή ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Σαµάρα 13, 
3ος όροφος), β. από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος, 
κ.Τσούκα ∆ιονύση και γ. από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
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: Σαµάρα 13, απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων υπόψη κας Νικολέττας Μανδίκου (τηλ. επικοινωνίας: 2661361627, e-mail: 
mandikou@pin.gov.gr). 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. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες (υπολογιζόµενες 
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση 
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ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα  (δηµόσια 
αργία) ή µη εργάσιµη,  τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 
Αφού η υπηρεσία µας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει 
των κριτηρίων του νόµου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα της 
ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή 
για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγµατοποιείται ως εξής:  

1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τα αναγκαία 
υποχρεωτικά προσόντα της ειδικότητας (βαθµός πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
όπου απαιτείται, η καλή γνώση και η γνώση χειρισµού Η/Υ), τα επιπρόσθετα 
προαιρετικά προσόντα (µεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα) καθώς και τη συνολική 
βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος 
ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκή 
ιδιότητα, εµπειρία, αναπηρία υποψηφίου). 

2. 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. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, 
ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι της 
ΠΕ Κέρκυρας. 

 
 

Τα κωλύµατα της οκτάµηνης απασχόλησης καθώς και του άρθρου 6 του  Π.∆. 
164/2004 (24µηνης απασχόλησης) ∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση των 
συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 
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 κατάστηµα των γραφείων 
µας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 
παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους 
της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αναρτηθεί αυθηµερόν στο κατάστηµα των γραφείων 
µας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης, µέσα 
σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (5) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά), η 
οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή 
αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, υπόψη κας Ν. Μανδίκου (Σαµάρα 13, 49100 Κέρκυρα). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  
Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου  από την υπογραφή της σύµβασης µετά την κατάρτιση των 
οριστικών 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. 

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

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)», το οποίο 
περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, 
σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα 
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές 
ρυθµίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους 
στη διαδικασία επιλογής.  

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 
 
 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
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