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                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Σάμος,  14 Μαΐου 2021   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                          Αριθ. Πρωτ: 22532/1040 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ (ΠΕΣ) 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ταχ. Δ/νση       : Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη                                                

Ταχ. Κώδικας :  83100                                                             

Πληροφορίες  :  Μ. Μιχαηλίδου                                 

Τηλέφωνο       : 22733 50 421                                 

e-mail              : m.mixailidou@samos.pvaigaiou.gov.gr          

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόσληψης προσωπικού δύο (2) ατόμων κλάδου ΤΕ/Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη 

απρόβλεπτών και  επειγουσών αναγκών στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 58 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/15-1-2021) «Εκσυγχρονισμός του 

συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α/2012) όπως 

τροποποιήθηκαν με αυτές της παραγράφου 22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012.  

4. Τις διατάξεις των άρθρων 76 έως 79 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 184/Α/2020). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης 

νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ 

και λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 191/τ.Α/1988), όπως ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 

Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 39/τ.Α/2001), όπως ισχύουν σήμερα. 

7. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Π.∆. 137/2010 (ΦΕΚ 230/Β/27-12- 2010), όπως 

τροποποιήθηκαν με την αρ. 91846/23-12-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

(ΦΕΚ 4281/Β/2016). 

8. Την αριθμ. 37/2012 (αρ.πρωτ. 21097/28-5-2012) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4071/12 σε θέματα προσωπικού των πρωτοβάθμιων και 

δευτεροβάθμιων ΟΤΑ σύμφωνα με την οποία η πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την 

κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών συνεχίζει να διέπεται για τους 

δευτεροβάθμιους ΟΤΑ (Περιφέρειες και ΝΠΔΔ αυτών ) αλλά και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης 

(επιχειρήσεις, Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ κ.λ.π) από τις διατάξεις του άρθρου 20 

Ν.2738/1999 όπως ισχύει.  

9. Την αρ. 1385/18-2-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία 
κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δήμοι Ανατολικής και 

Δυτικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,  για την 

αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα 

καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες) που εκδηλώθηκαν στις 02-02-2021 στη Σάμο. 
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10. Την αρ. 48156/3197/14-9-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με θέμα «Ορισμός 

Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων ευθύνης» (ΦΕΚ 763/τ. 

ΥΟΔΔ/2020). 

11. 7.Την αρ. 49870/3316/21-9-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με θέμα «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 4125/τ.Β/2020). 

12. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα της ΠΕΣ µε το συνολικό ποσό των 6.000,00 ευρώ, η 

οποία θα βαρύνει τον Ε.Φ. 3072 και τους Κ.Α. 0342.0001 και 0352.0001, σύμφωνα με τη σχετική 

βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας  

Βορείου Αιγαίου.  

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  

 

Α. Την πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 

δίμηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στην Περιφερειακή 

Ενότητα Σάμου λόγω της πλημμύρας της 2ας Φεβρουαρίου 202, ως κατωτέρω: 

ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΘΕΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΤΟΜΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΕΔΡΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

101 ΤΕ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΑΜΟΥ/ 

ΣΑΜΟΣ 

ΔΥΟ 

ΜΗΝΕΣ 

 

Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής ή  Πολιτικών Δομικών Έργων ή 

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής Τ.Ε.  - Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. 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. 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:  

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

1. Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 

προκηρυσσόμενης θέσης. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (καταδίκη υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).  

Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

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

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) 

2. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (από 1 έως 3: 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το 

τρίτο τέκνο). 

3. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με 2 δεκαδικά ψηφία 

πολλαπλασιάζονται με το 20) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

μήνες      1   2  3  4         5     6      7      8       9        10      11     12     

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

2. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 

αριθμός τέκνων      1              2             3  

μονάδες                30            60           110 
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3. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά 

ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40 

βαθμός       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 

Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία 

από τα παραπάνω κριτήρια. 

Ε. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Για τις θέσεις με κωδικό 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων 

που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων της νήσου Σάμου (άρθρο ένατο, παρ.28 του ν. 4057/2012). 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΚΡΙΝΗ ΑΠΛΑ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ:  

1. Αίτηση (συνημμένη) στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία 

του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και η αντίστοιχη ∆ΟΥ, καθώς και ο αριθμός Μητρώου ΙΚΑ. 

2. Τίτλος σπουδών  

 Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό (είτε πρόκειται 

για ακέραιο αριθμό που προέκυψε από στρογγυλοποίηση είτε πρόκειται για αμιγώς ακέραιο αριθμό) πρέπει 

να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) που ο βαθμός προκύπτει μόνο από 

αξιολογικό χαρακτηρισμό (κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»), εάν ο υποψήφιος δεν 

προσκομίσει βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία 

που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα, π.χ. «8,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» 

και «5,00» για «ΚΑΛΩΣ». Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό, 

θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή «5,00». 

  Στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών είναι «αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 

ειδικότητας» ή «αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο 

ειδικότητας» με το ζητούμενο από την ανακοίνωση, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που 

αναφέρεται ρητά (με την ονομασία του) στην ανακοίνωση, καλύπτεται δε από τους παραπάνω όρους 

(αντιστοιχία ή ταυτοσημία), υποχρεούνται να προσκομίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου 

του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί 

του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο 

του πτυχίου που ζητείται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο 

επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη και η αίτηση του υποψηφίου απορρίπτεται. 

 Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντίστοιχων ειδικοτήτων με τίτλους Τ.Ε.Ι. που ορίζονται ως 

απαιτούμενα προσόντα στην ανακοίνωση, απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την 

οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την ανακοίνωση.  

 Στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης 

από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της 

βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό 

αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών 

με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό 

αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή 

της. 

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία 

έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) του οικείου Δήμου, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου αυτού, για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας. Για 

την απόδειξη του κριτηρίου αυτού δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του 

δημότη. 

4. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ για την ανεργία. 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς πλήρεις μήνες ανεργίας. 

Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

και προς τα πίσω και αφορά συνεχείς πλήρεις μήνες. 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι: α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε 

ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 

δωροδοκία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με ή κατ’ άλλον 

νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
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περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα 

πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) να μην τελούν υπό στερητική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) 

και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις, ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή 

άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 

παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του 

εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης. 

7. Πιστοποιητικό 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  έκδοσης 

της παρούσας ανακοίνωσης), για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.  Προκειμένου για αλλοδαπό 

υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους 

την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης της παρούσας ανακοίνωσης) και επίσημη μετάφρασή της. 

8. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.  

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου 

δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του 

ν.3812/2009, που έχουν απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών 

ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με τρίμηνη σύβαση για την πυρασφάλεια, ναυαγοσωστική κάλυψη των 

ακτών και τις δημοτικές κατασκηνώσεις, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη 

και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς τους.  

Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου κατά τα προαναφερόμενα. 

10.Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1, μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική 

ιθαγένεια). 

ΣΤ. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονική σάρωση της αίτησης 

και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών σε ένα αρχείο, στο e-mail:  

m.mixailidou@samos.pvaigaiou.gov.gr) και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, αυτοπροσώπως (κατόπιν 

τηλεφωνικού ραντεβού τηλ. 22733 50 421) στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακής 

Ενότητας Σάμου (Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη 2ος όροφος Σάμος) εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών. Συνίσταται η τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία (τηλ. 22733 50 421 κ. 

Μιχαηλίδου) μετά την αποστολή του e-mail πως επιβεβαίωση της λήψης του αρχείου. 

 Η αμοιβή και η εργασία των προσληφθέντων θα είναι σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και η 

δαπάνη μισθοδοσίας τους θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου/ΠΕΣ.   

 Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας 

Σάμου με σύνταξη σχετικού πρακτικού ανάρτησης, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου. 

 Η επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων και η έκδοση πινάκων αποτελεσμάτων να γίνει από 

ομάδα εργασίας που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από διοικητικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης 

Διοικητικού Οικονομικού ΠΕΣ.- 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ  

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 
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Αριθμός Ανακοίνωσης 
Περιφερειακής Ενότητας 

Σάμου 

 
 
 

 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
για πρόσληψη στην Περιφερειακή Ενότητα 

Σάμου  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ 

(άρθρο  36 του Ν.  4765/2021) 

 
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ  Α Ι Γ Α Ι Ο Υ   

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  Σ Α Μ Ο Υ  

Δ / Ν Σ Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ  

Α Ρ .  Π Ρ Ω Τ … … … … … … … … … … … … … … . . .  

Σ Α Μ Ο Σ … … … … … … … … … … … … … … . . … . .  

( σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε τ α ι  α π ό  τ ο  φ ο ρ έ α  
π ρ ό σ λ η ψ η ς )  

 

  

 

 
 

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ 

 

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:   

16. ΑΦΜ:  17. ΔΟΥ:  18. ΑΜ ΙΚΑ:   
 
 

 

Γ.  ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [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., 16,54) ή κλασματική (π.χ., 18 7/10), και το έτος 
κτήσης του (στήλη δ.)·  

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.        

2.        

 
 

 
 

Δ. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Ο υποψήφιος δηλώνει την ένδειξη «1» στο προβλεπόμενο τετραγωνίδιο, μόνο εφόσον διαθέτει εντοπιότητα  
Αναγράψτε του νούμερο 1 στο διπλανό πεδίο εφόσον είστε μόνιμος κάτοικος του Δήμου 
Ανατολικής Σάμου ή του Δήμου Δυτικής Σάμου και έχετε τη ζητούμενη από τη σχετική 
ανακοίνωση βεβαίωση 

 

 
 

 

 Ε. ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ [συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία εφόσον αποδεικνύετε κάποιο ή κάποια από τα 

αντίστοιχα κριτήρια, τα οποία μαζί με το κριτήριο του βαθμού του τίτλου σπουδών θα διαμορφώσουν τη συνολική σας βαθμολογία στον 
πίνακα κατάταξης] 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. Χρόνος ανεργίας 
  [αριθμ. μηνών] 

 

   

 

2. Ανήλικα τέκνα 
 [αριθμ. ανήλικων τέκνων του υποψηφίου]  
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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]  

6. .................................................................................... 

 

 

7. ....................................................................................  

8. ....................................................................................  

 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 όλα τα 

στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και τυπικά) προσόντα πρόσληψης 

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. 

  
 

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

  

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