
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Ζάκυνθος, 5 Νοεμβρίου 2020             
Αριθ. Πρωτ.: 79601/13855

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 29100
Πληρ.: Ελ. Γράμψα
Τηλέφωνο: 26953 60324
FAX: 26953 60329
Email: pezakynthou@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ

ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 17ΗΣ.9.2020

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28Α), όπως ισχύουν.
2. Τις  διατάξεις  του  Ν. 3852/2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87Α),  όπως  έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του  άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών  Διοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

4. Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(ΦΕΚ 4083/Β/23-11-2017).

5. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  50/2001  (ΦΕΚ  39/Α/2001)  «Καθορισμός  των  προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύουν.

6. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  20  του  Ν.  2738/99  (ΦΕΚ  180/Α)  «Συλλογικές
Διαπραγματεύσεις  στην  Δημόσια  Διοίκηση,  μονιμοποιήσεις  συμβασιούχων  αορίστου
χρόνου και άλλες διατάξεις».

7. Την  υπ’  αριθμ.  173-19/28-9-2020  (ΑΔΑ:  ΩΧΖΘ7ΛΕ-9ΣΔ)  απόφαση  του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  με θέμα την «έγκριση
πρόσληψης  προσωπικού  για  την  αντιμετώπιση  απρόβλεπτων  και  επειγουσών
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αναγκών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 17-9-2020
στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

8. Την  αρ.  179696/14-10-2020  απόφαση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί έγκρισης της 173-19/28-9-2020 (ΑΔA:
ΩΧΖΘ7ΛΕ-9ΣΔ)  αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου  της  Περιφέρειας  Ιονίων
Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως προς το σκέλος β’ της απόφασης. 

9. Την αρ. 6895/18-9-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί
κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής
Ενότητας  Ζακύνθου  της  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων,  για  την  αντιμετώπιση  των
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα
καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 17-9-
2020, η οποία ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης των φαινομένων
και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 17 Μαρτίου 2021

10. Την  αρ.  οικ.  76535/13237/6-10-2020  βεβαίωση  της  Διεύθυνσης  Οικονομικού  της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης
μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

11. Τις  αρ.82669/14579/26-10-2020  (ΑΔΑ:  68ΓΝ7ΛΕ-Μ42)  και  82670/14580/26-10-2020
(ΑΔΑ:  6Ξ4Ν7ΛΕ-ΞΑΖ)  αποφάσεις  ανάληψης  υποχρέωσης  του  Γραφείου
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Π.Ε. Ζακύνθου

12. Την  ανάγκη  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος,
ήτοι μέχρι τις 16-5-2021, για την κάλυψη των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
που προκλήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 17-9-2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων των κατωτέρω κατηγοριών εκπαίδευσης και ειδικοτήτων,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες
από  την  επέλευση  του  γεγονότος,  ήτοι  μέχρι  τις  16-5-2021,  σε  συνδυασμό  με  τα
διαλαμβανόμενα  στην  υπ’αριθμ.  6895/18-9-2020  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα
Πολιτικής  Προστασίας  του  Υπουργείου  Προστασίας  του  Πολίτη  περί  κήρυξης  σε
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου, για την κάλυψη
των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών
που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες),
που εκδηλώθηκαν στις 17-9-2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
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Α.   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων 
και (iii) υπηρεσιών δικτύου

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής 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,
β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων 
Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος 
ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης 
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου.

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Γεωτεχνολογίας και 
Περιβάλλοντος (πρώην Ορυχείων) ή Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή 
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Ενεργειακής και
Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ή Μηχανικών 
Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. - 
Μηχανικοί Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή 
Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών 
Φυσικού Περιβάλλοντος 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.
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ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής και 
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων 
και (iii) υπηρεσιών δικτύου

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και                   
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων 
και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.  
 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή 
για όσους 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.

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»
5. Υπεύθυνη  Δήλωση,  στην  οποία  να  δηλώνει  ο  υποψήφιος  ότι  δεν  έχει  κώλυμα

πρόσληψης  ένεκα ποινικής  καταδίκης,  απαγόρευσης  ή  δικαστικής  συμπαράστασης
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το μόνιμο ή τακτικό προσωπικό του
Δημοσίου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση  ολόκληρης  της  ανακοίνωσης  θα  γίνει  στο  κατάστημα  της  Περιφερειακής
Ενότητας  Ζακύνθου,  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων
www  .  pin  .  gov  .  gr.

Σελίδα 4 από 5

http://www.pin.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ2ΙΟ7ΛΕ-452



ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  την  αίτηση  και  τα  απαραίτητα
δικαιολογητικά  είτε  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου
pezakynthou@gmail.com είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, Διοικητήριο, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, απευθύνοντάς
την στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Διοίκησης, Ανθρωπίνων Πόρων και
Μισθοδοσίας.

Το  εμπρόθεσμο  των  αιτήσεων  κρίνεται  με  βάση  την  ημερομηνία  που  αναγράφει  το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 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  αίτηση  συμμετοχής  που  θα  υποβληθεί  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζεται  υπογεγραμμένη,  με φυσική υπογραφή.  Ανυπόγραφες
αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε  υποψήφιος  δικαιούται  να  υποβάλει  μία  μόνο  αίτηση και  για  θέσεις  μίας  μόνο
κατηγορίας προσωπικού  (ΠΕ  ή  ΤΕ  ή  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 υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία.

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά)  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο
κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 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. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Διοίκησης,  Ανθρωπίνων  Πόρων  και  Μισθοδοσίας  της  Π.Ε.  Ζακύνθου,  στα  τηλέφωνα
26953 60324 – 415 - 385.

Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
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