
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ηράκλειο    5 Μαΐου 2020 

Αρ. Πρωτ.:82506      

 

Ταχ. Δ/νση  : Πλατεία Ελευθερίας  

Ταχ. Κώδικας : 71201 

Πληροφορίες : Χ.Νεονάκη 

Τηλέφωνο  : 2813400366 

Fax  : 2810342587 

Ηλεκ. Δ/νση  : xneonaki@crete.gov.gr 

 

                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
                                     για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

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

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2010 (Φ.Ε.Κ. 242/ Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 

161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014). 

4.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 ΦΕΚ 64/Α/2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου που  κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/3-4-2020) και με 

την οποία δόθηκε η δυνατότητα στις Περιφέρειες, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου κάθε ειδικότητας που 

συνάπτουν, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 

1 του Ν.3812/2009 να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος 

κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού. 

5.Τις διατάξεις του άρθρου  τριακοστού έβδομου παρ.1 της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊου COVID-19, για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-3-2020), που κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α/10-4-2020 όπου προβλέπεται ότι, οι συμβάσεις σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 2 άρθρ. 24 της από 14-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14- 3-2020) δεν υπόκεινται στους 

χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 

τουΝ.3584/2007 και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, καθώς και στον χρονικό 

περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 

134/τ.Α΄/19-7-2004)                                         

6.Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20-3-2020 ΑΔΑ 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού και ειδικότερα τις οδηγίες στην Ενότητα Ε. 
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7.Το άρθρο τεσσαρακοστό έκτο παρ.1 της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

75/Α/30-03-2020).  

8.Το αριθμ. 20203/27-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Καταγραφή τετράμηνων 

συμβάσεων από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού 

9.Την αριθμ. 485/28-4-2020 (πρακτικό 14ο/2020) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων 

(4) μηνών  για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.  

10.Τις αριθμ. 76363/16-04-2020 και 76366/16-4-2020 βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Οικονομικού 

Περιφέρειας Κρήτης 

 
                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων 
για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, σε 
υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης κα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως  
φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) όπως 
αναφέροντα στον ΠΙΝΑΚΑ Β: 
 

Κωδικός 

θέσης 
Ειδικότητα Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας 

Αριθμός 

ατόμων 

Διάρκεια 

σύμβασης 

102 
ΠΕ 

Κοινωνιολόγων 
Δ/νση Κοινωνικής 
Μέριμνας (έδρα) 

Ηράκλειο 

(δ. Ηρακλείου) 

Ν. Ηρακλείου 

1 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της σύμβασης 
και με διάρκεια 
απασχόλησης 

4 μηνών 

103 
ΠΕ 

Κοινωνιολόγων 
Δ/νση Κοινωνικής 

Μέριμνας (έδρα 

Ηράκλειο 

(δ. Ηρακλείου) 

Ν. Ηρακλείου 

1 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της σύμβασης 
και με διάρκεια 
απασχόλησης 

4 μηνών 

104 
ΠΕ 

Πληροφορικής 
Δ/νση Κοινωνικής 
Μέριμνας (έδρα) 

Ηράκλειο 

(δ. Ηρακλείου) 

Ν. Ηρακλείου 

1 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της σύμβασης 
και με διάρκεια 
απασχόλησης 

4 μηνών 

105 ΠΕ Ψυχολόγων 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Ηρακλείου 

Ηράκλειο 

(δ. Ηρακλείου) 

Ν. Ηρακλείου 

1 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 
της σύμβασης 
και με διάρκεια 
απασχόλησης 
4 μηνών 

106 
ΤΕ Διοικητικού - 

Λογιστικού 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής Μέριμνας 

Ηράκλειο 

(δ. Ηρακλείου) 
1 

Από την 
ημερομηνία 
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Κωδικός 

θέσης 
Ειδικότητα Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας 

Αριθμός 

ατόμων 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Π.Ε. Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου υπογραφής 
της σύμβασης 
και με διάρκεια 
απασχόλησης 

4 μηνών 

107 
ΤΕ Επισκεπτών 

Υγείας 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

(έδρα) 

Ηράκλειο 

(δ. Ηρακλείου) 

Ν. Ηρακλείου 

2 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της σύμβασης 
και με διάρκεια 
απασχόλησης 

4 μηνών 

108 
ΤΕ Εποπτών 

Υγείας 

Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
(έδρα) 

 

Ηράκλειο 

(δ. Ηρακλείου) 

Ν. Ηρακλείου  

1 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της σύμβασης 
και με διάρκεια 
απασχόλησης 

4 μηνών 

109 
ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 
Δ/νση Κοινωνικής 
Μέριμνας (έδρα) 

Ηράκλειο 

(δ. Ηρακλείου) 

Ν. Ηρακλείου 

2 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της σύμβασης 
και με διάρκεια 
απασχόλησης 

4 μηνών 

110 
ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 

Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας 

Π.Ε. Ηρακλείου 

Ηράκλειο 

(δ. Ηρακλείου) 

Ν. Ηρακλείου 

1 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της σύμβασης 
και με διάρκεια 
απασχόλησης 

4 μηνών 

111 ΤΕ Νοσηλευτών 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

(έδρα) 

Ηράκλειο 

(δ. Ηρακλείου) 

Ν. Ηρακλείου 

1 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της σύμβασης 
και με διάρκεια 
απασχόλησης 

4 μηνών 

112 
ΤΕ 

Πληροφορικής 

Δ/νση Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (έδρα) 

Ηράκλειο 

(δ. Ηρακλείου) 

Ν. Ηρακλείου 

4 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της σύμβασης 
και με διάρκεια 
απασχόλησης 

4 μηνών 

113 
ΤΕ 

Πληροφορικής 

Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας 

Π.Ε. Ηρακλείου 

Ηράκλειο 

(δ. Ηρακλείου) 

Ν. Ηρακλείου 

1 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της σύμβασης 
και με διάρκεια 
απασχόλησης 

4 μηνών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

102 

Κύρια Προσόντα: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με 

κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης 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. 

103 

Κύρια Προσόντα: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με 
κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης 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. 
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στην Κοινωνική 
Εργασία με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες 

104 

Κύρια προσόντα: 

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης 
Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη 
Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών 
Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού 
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 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. 
 

105 

Κύρια προσόντα:  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με 
ειδίκευση στην  Ψυχολογία 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. 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

106 

Κύρια προσόντα:  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση 
Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης 
Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και 
Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης 
και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή 
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο 
πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

107 

Κύρια προσόντα: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας 
Υγείας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας (Α.Τ.Ε.Ι. ή το 
ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Α.Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα 
Α.Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής). 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών- Επισκεπτριών Υγείας ή βεβαίωση ότι 
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του 
Επισκέπτη –Επισκέπτριας Υγείας. 
γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η 
οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται 
για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου 
έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της Υ.Α. 
Γ4α/Γ.Π.100714/12-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3477/Β ́/23.12.2014). 
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Κύρια Προσόντα: 
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 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής. 
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)  
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 
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Κύρια προσόντα: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) 
της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος 

τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής  

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού  

ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. 

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

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 

δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 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 Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας, 

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να 
είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας 
(ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους, ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών 
Ελλάδας (ΕΝΕ) για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι 
το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 3552/2004. 
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Κύρια προσόντα: 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και 
Πολυμέσων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων και Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με 
κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και 
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου 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. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
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Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα όπως αυτά 
αναγράφονται αναλυτικά στον πίνακα Β, καθορίζεται με βάση το χρόνο ανεργίας , την οικογενειακή 
κατάσταση (ανήλικα τέκνα ), και το βαθμό βασικού τίτλου σπουδών ,σύμφωνα με τον παρακάτω  πίνακα  
 

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. 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 
 

         

        3. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 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 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει : 
1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο. 
2. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας) 
3. Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά και πρόσθετα 
προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων 
σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή 
 
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το 
οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους. 
2. Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών ανά κωδικό θέσης . 
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ανά κωδικό θέσης. 
4. Λοιπά δικαιολογητικά για τα πρόσθετα προσόντα  ανά κωδικό θέσης.   
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και  δικαιολογητικά για την απόδειξη ανεργίας. 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο στο κατάστημα της υπηρεσίας μας , στο 
διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης (crete.gov.gr) και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ . 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν αποκλειστικά τη συνημμένη στην παρούσα 
ανακοίνωση  αίτηση- υπεύθυνη δήλωση  και να την υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας  
(Περιφέρεια Κρήτης –Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   (στα e-mail : info@crete.gov.gr ). 
Στο email του υποψηφίου θα αποστέλλεται, ο αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Υπηρεσία 
εγγράφου, μέχρι και την επόμενη της αποστολής της αίτησης εργάσιμη ημέρα ενώ οι υποψήφιοι 
μπορούν να επιβεβαιώσουν και τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησης στα τηλέφωνα 2813400366 
(Νεονάκη Χαριστή) και στο 2813400365 (Τσαπαρίδη Μαρίνα)  
Tο  εμπρόθεσμο των αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, κρίνεται με βάση την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποστολής τους στην υπηρεσία μας, ενώ το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής παραλαβής από 
την υπηρεσία μας, εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στην υποβληθείσα αίτηση με τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από 
την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων 
της Δ/νσης Διοίκησης της έδρας της Περιφέρειας, στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Kρήτης 
(crete.gov.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ήτοι από 6-5-2020 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 
προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ ). 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.  
 
Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει κατάταξη των υποψηφίων ανά ειδικότητα σύμφωνα με 
τα τυπικά προσόντα και τα κριτήρια βαθμολογίας όπως περιγράφονται ανωτέρω.  

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 ανήλικων τέκνων) 
και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με 
δημόσια κλήρωση. 
 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  
Μετά την κατάρτιση των πινάκων , η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων στο κατάστημα της υπηρεσίας μας , στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Kρήτης 
(crete.gov.gr) καθώς και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.  
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους 
υποψήφιους. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα 
και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 
 
                                                                                                              Ο Περιφερειάρχης Κρήτης 

 

 

                                                                               Αρναουτάκης Σταύρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        /   -04-2020 

 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
για πρόσληψη σε υπηρεσίες  

 της Περιφέρειας Κρήτης / Π.Ε. Ηρακλείου  με 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών  

[ά ρθρο  24  παρ . 2  τ η ς  Π .Ν . Π .  (Φ .Ε . Κ .  6 4 / τ .Α ’ / 14 -0 3 -2 020 ) ]  

 ................................... 

   

Αριθ. ανακοίνωσης 
 

  
Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 

[συμπληρώνεται 
από το φορέα πρόσληψης] 

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτηση] 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

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 
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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. Α.Φ.Μ.  17. Επιδοτούμαι από τον ΟΑΕΔ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
 
 

18. Έγγαμος (ΝΑΙ/ΟΧΙ)     

Γ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [για τις ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ 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., 7,54) ή κλασ, 
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 Ακέρ. αριθμητ. παρονομ

. 

1.        

2.        

Δ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ [συμπληρώστε μόνο εφόσον για την 
επιδιωκόμενη θέση απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ., άδεια άσκησης επαγγέλματος, 
γνώση ξένης γλώσσας, χειρισμός Η/Υ)] 

1. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

2. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

3. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
 

Ε. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ [δηλώστε ποιά από τις θέσεις εποχικού προσωπικού της ανακοίνωσης επιδιώκετε]. 

 Κωδικός θέσης [αναγράψτε για την προτίμησή σας  
τον αντίστοιχο κωδικό θέσης από την ανακοίνωση]  

ΣΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΑΝΕΡΓΙΑ – ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ)  
(ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ)  
(Συμπληρώστε το παρακάτω πεδίο  σύμφωνα με την υποβληθείσα βεβαίωση ανεργίας )  

 

Χρόνος Ανεργίας 
                                                                  (αριθμ. μηνών) 

 

   

Ανήλικα Τέκνα 
(αριθμ. τέκνων) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  

ΑΔΑ: ΨΘΓ47ΛΚ-8ΚΔ



 
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: 

1. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγω. 

2. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα 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 

3. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 

8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε 

οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 

καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα 

κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο 

βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω 

καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση 

. 

   
 

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

 
Ονοματεπώνυμο: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [υπογραφή]  
 

 

 

ΑΔΑ: ΨΘΓ47ΛΚ-8ΚΔ
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