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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΑΔΑ: ΩΔΣ57ΛΩ-7ΓΙ

ΧΙΟΣ 24 / 05 / 2021

Αριθμ. Πρωτ. :778

ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού
Ελέγχου
Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Μονομάχου 37
Ταχ. Κώδ.: 82131, ΧΙΟΣ
Πληροφορίες: Κρητικού Μαρία
Tηλ.: 2271353332
Fax: 2271353338
e-mail: m.kritikou@2539.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Χίου
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄) και 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
3. Την
48156/3197/14-09-2020
Απόφαση
Περιφερειάρχη
Βορείου
Αιγαίου,
ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους, στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ
763/ΥΟΔΔ/18-09-2020).
4. Την 498703316/21-09-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 4125/Β΄/24-092020)
5. Το 13277/340396/04-12-2020 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. <<Έναρξη προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021>>.
6. Την 03/27-01-2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για
έγκριση έναρξης εφαρμογής προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για
το έτος 2021 στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7. Την 9791/8-02-2021 (ΑΔΑ:6ΙΟΒ46ΜΤΛ6-ΙΧΥ) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών κατανομής
ποσού από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας έτους 2021
8. Την 2718/106507/16-04-2021 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Κατανομή
εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του δάκου
της ελιάς έτους 2021».
9. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν.4765/2021 (Α΄6) « Εκσυγχρονισμός του συστήματος
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις».
10. Την αριθμ. 6569/67952/14-06-2012 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
11. Την 393/2021 (ΑΔΑ:ΨΗΑ77ΛΩ-ΖΙ3) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου «Έγκριση
ενεργειών πρόσληψης και δαπάνης αμοιβής εποχικού προσωπικού- Εργατοτεχνικό έτους 2021.
12. Την 24556/1082/10-05-2021 (ΑΔΑ:ΩΝΗΧ7ΛΩ-Ι5Ι) αριθμός -ημερ. εγγραφής 218-20/4/2021
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
1.
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Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού
δεκαπέντε (15) ατόμων εργατοτεχνικού προσωπικού,για την κάλυψη εποχικών αναγκών του
προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Χίου,. Το προσωπικό που θα προσληφθεί, θα απασχοληθεί ( έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο
για τους παγιδοθέτες και έως 34 ημερομίσθια για τον εργάτη αποθήκης ) στο χρονικό διάστημα από
την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2021 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες :
ΔΗΜΟΣ

XIOY

ΤΟΠΙΚΕΣ ή
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ

ΧΙΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΘΥΜΙΑΝΑ

1

ΧΑΛΚΕΙΟΣ
ΒΑΒΙΛΟΙ
ΔΑΦΝΩΝΑΣ
ΖΥΦΙΑΣ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΚΟΥΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ
ΒΕΡΒΕΡΑΤΟ

1

ΟΛΥΜΠΟΙ
ΠΥΡΓΙ
ΑΡΜΟΛΙΑ

1

ΚΑΛΑΜΩΤΗ
ΕΛΑΤΑ
ΒΕΣΣΑ
ΛΙΘΙ

1

ΜΕΣΤΑ

1

ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ
ΜΕΣΑ ΔΙΔΥΜΑ
ΕΞΩ ΔΙΔΥΜΑ
ΜΥΡΜΗΓΚΙ
ΚΟΙΝΗ
ΠΑΤΡΙΚΑ

1

ΚΕΡΑΜΟΣ
ΛΕΠΤΟΠΟΔΑ
ΧΑΛΑΝΔΡΑΑΦΡΟΔΙΣΙΑ

1

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

1
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ΑΓ.ΓΑΛΑΣ
ΠΟΤΑΜΙΑ
ΠΙΣΠΙΛΟΥΝΤΑ
ΠΙΤΥΟΣ
ΔΙΕΥΧΑΚΑΤΑΒΑΣΗ
ΦΥΤΑΚΗΠΟΥΡΙΕΣ
ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΑ
ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑ

1

1

ΒΟΛΙΣΣΟΣ
ΠΙΡΑΜΑ
ΠΑΡΠΑΡΙΑ

1

ΝΕΝΗΤΑ
ΒΟΥΝΟ
ΦΛΑΤΣΙΑ

1

ΠΑΓΙΔΑ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ

1

ΛΑΓΚΑΔΑ
ΣΥΚΙΑΔΑ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ
ΑΜΑΔΕΣ

1

ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ
ΚΑΡΥΕΣ
ΑΝΑΒΑΤΟΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ:14

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

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με
βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
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(1) Σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοί της (Α' βαθμός
εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (Β'
βαθμός εντοπιότητας)
(3) Ακολουθούν οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της
Περιφερειακής Ενότητας (Γ΄ Βαθμός)
(4) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας (Δ΄βαθμός)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα
ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)
μήνες
1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
εμπειρίας
0 1 2 3
μονάδες
1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9
7
4 1 8 5 2 9 6 3 0 7 4 1

2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
αριθμός
4
5
6
7
8
9
τέκνων
μονάδες

1
4
9
8

… 81

82

83

84 και
άνω

56
7

57
4

58
1

588

10

11

…

12

…
.

300

3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
αριθμός
3
μονάδες
200
τέκνων
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (50 μονάδες για κάθε τέκνο και έως 6 τέκνα)
Αριθμός 1
2
3
4
5
6
Μονάδες 50 100 150 200 250 300
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε προγράμματα δακοκτονίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ειδικότερα, με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:
1.
Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής
προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών
όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας
οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό
γέννησης.
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2.
3.

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Α)Πολύτεκνοι
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια
των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα
ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι
παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014).
Β) Τέκνα πολυτέκνων
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πατρικής οικογένειας) του οικείου δήμου ή
κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)],
πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-122014).
Επιπλέον, οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών [ρέπρινα δηλώσουν ότι κατά το
τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας
οικογένειας κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας, οφείλουν να προσκομίσουν
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 με το ανωτέρω περιεχόμενο.
4.

Γ) Τρίτεκνοι και Τέκνα Τρίτεκνων:
1. Τρίτεκνοι
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα
δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού
Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης
έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
2. Τέκνα τρίτεκνων
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πατρικής οικογένειας) του οικείου δήμου ή
κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)],
πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, εκτός
από το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται, κατά
περίπτωση, επιπλέον:
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α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως,
ανεξαρτήτως ηλικίας,πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η
ανωτέρω αναπηρία.
β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου,
ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή
αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής από την οποία να
προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών.
γ) Σε περίπτωση που τέκνο ή ο ίδιος ο υποψήφιος, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη
στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων
υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα
τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη
διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφα
δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
Επιπλέον, οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών,προκειμένου να δηλώσουν ότι κατά
το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας
οικογένειας
κάνοντας χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας, οφείλουν να προσκομίσουν
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 με το ανωτέρω περιεχόμενο.
Ανήλικα τέκνα
Ανήλικο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και
την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Απαιτούμενο δικαιολογητικό
είναι πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α/ 30-3-2020)
η
Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις: 1)www. pvaigaiou.gov.gr./ανακοινώσεις καθώς και στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά,
στις
παρακάτω
ηλεκτρονικές
διευθύνσεις
1)m.kritikou@2539.syzefxis.gov.gr
ή
2)irene.argyroudi@2539.syzefxis.gov.gr. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Χίου (τηλ. επικοινωνίας: 2271353332 &
2271353329 κ. Κρητικού ή κ. Αργυρούδη) ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2271353338
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ( 10 ) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις καθώς και στο
κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων
(όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανακοίνωση). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει
η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
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1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις ειδικότητες που έχουν
επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).
2. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα, γίνεται με βάση
τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία, αριθμός τέκνων
πολύτεκνης οικογένειας ).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (εμπειρία) και αν αυτές συμπίπτουν,
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου θα
αναρτήσει τους Πίνακες Κατάταξης στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:1)www.pvaigaiou.gov.gr./ανακοινώσεις/ και 2) www.pvaigaiou.gov.gr/δακοκτονίαπβα-πε-χίου-2020 καθώς και στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στις ανακοινώσεις του Δήμου Χίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά
την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και την έκδοση απόφασης πρόσληψης.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγραμματισμού, ανάλογα με την εξέλιξη της
ελαιοπαραγωγής η την εξαίρεση τοπικών Κοινοτήτων από το πρόγραμμα
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, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά
περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΛΕΣΒΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΚΟΥΦΕΛΟΣ
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