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ΘΕΜΑ:  Έγκριση πρόσληψης δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και 

κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την ανάγκη περιορισμού της 

διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 163 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/Α΄/1999) 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9ου παρ. 20 εδ. α’ του Ν. 4057/12 «Πειθαρχικό Δίκαιο 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 22 του άρθρου 
12 του Ν. 4071/12 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίες 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85/Α) και 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ. 1Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α) 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ. 39/Α΄/2001) «Καθορισμός των προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
5. Το Π.Δ. 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 
240/Α/27-12- 2010), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ. 
276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4083/Β/23-11-2017) 
6. Το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με το 



άρθρο εικοστό έβδομο της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
68/Α/20-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης». 
7. Τον Ν. 4682/20 (ΦΕΚ 76 Α/3-4-2020): Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), 
β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις. 
8. Το γεγονός ότι ο παραπάνω (7) σχετικός νόμος δημοσιεύτηκε στις 3/4/2020 και 
ως εκ τούτου η 6μηνη χρονική διάρκεια ισχύος της από 14/3/2020 Π.Ν.Π. 
επεκτείνεται μέχρι τις 3/10/2020. 
9. Τις αρ. οικ. 25067/10616/01-04-2020(ΑΔΑ Ψ6ΙΜ7ΛΕ-ΕΘΒ) και οικ.25069/10618/1-
4-2020 (ΑΔΑ:9ΟΑ07ΛΕ-Ω9Η) απόφασεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της 
Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης 
10. Την διαπίστωση ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας έχουν καταγραφεί 
αρκετά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 τόσο σε επισκέπτες όσο και σε μόνιμους 
κατοίκους. Η υγειονομική κατάσταση της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας 
απαιτεί την συνδρομή της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό στην αντιμετώπιση της 
άμεσης και κατεπείγουσας ανάγκης περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού 
COVID-19. 
11. Την ανάγκη πρόσληψης δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση 
των εκτάκτων και εξαιρετικά κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από την 
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κεφαλληνίας και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την πρόληψη, την 
υγειονομική παρακολούθηση και τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου. 
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 
 Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων και εξαιρετικά κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από την 
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας και 
συγκεκριμένα: 

1. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Εποπτών/τριών Δημόσιας Υγείας 
2. Ένα (1)άτομο ειδικότητας οδηγών 

 
 



 
Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής 

Υγείας - Δημόσιας Υγείας 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 Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας 
Υγιεινής ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

α) 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 τίτλοςΕπαγγελματικού 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 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, 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 

51/2012 όπως ισχύει), 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

 



 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 
51/2012 όπως ισχύει), 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) 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. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 
51/2012 όπως ισχύει), 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) 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 έξι (6) μηνών, μετά την 
απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 
51/2012 όπως ισχύει), 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση πρόσληψης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική 
αναγραφή της θέσης που τους ενδιαφέρει 
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου 
από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας 
3. Βιογραφικό Σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου 
του 



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

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της Περιφερειακής 
Ενότητας Κεφαλληνίας, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων www.pin.gov.gr. 
 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα 
ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής 
ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στο 
πρωτόκολλο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας από την Παρασκευή 
02/10/2020 στις 14:00 έως και την Δευτέρα 05/10/2020 στις 14:00. 
 Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση 
απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των 
τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα 
προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των 
έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. 
 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας 
μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). 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. 
 Μετά την κατάθεση των αιτήσεων η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού 
εκτιμήσει τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων καθώς και την 
εμπειρία τους στην αντιμετώπιση ανάλογων έκτακτων υγειονομικών καταστάσεων 
θα υποβάλει την πρότασή της προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. 
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