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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Δ Η Μ Ο Σ    Χ Ι Ο Υ 

     Ταχ. Δ/νση    : Δημοκρατίας 6 
                            821 31 Χίος 
     Πληροφορίες: Μ. Γεωργιλή 
                            Μ. Ασπρούλη  
     Τηλέφωνο    : 22713-50815  
                            22713-50817 
     FAX             : 22713-50855 
     e.mail           : prosopiko@chios.gov.gr 

                          
   Χίος, 25 Ιουλίου 2018 
 
 
   Αριθ. πρωτ.: 23631 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την εύρυθμη λειτουργία των 

Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων (ΣΚΛΑΒΙΩΝ) 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του 
Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26-08-2015 τεύχος Α’), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 
4350/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018. 

5. Τον Τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου Χίου (ΦΕΚ 42/Β΄/14-1-
2014). 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34004/Δ1/11944/19-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί Κατανομής του προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές 
Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους. 

7. Την υπ’ αριθμ.   446/2018    Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου 
(ΑΔΑ:626ΗΩΗΝ-ΝΝΒ), η οποία αφορά την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για την στελέχωση κατασκήνωσης Σκλαβιών. 

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 43479/25-07-2018 Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ:7ΘΝΛΟΠ1Λ-00Ε), με το οποίο εγκρίθηκε η αριθμ. 446/2018 Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χίου (ΑΔΑ:626ΗΩΗΝ-ΝΝΒ). 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22671/17-07-2018 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, περί πρόβλεψης πιστώσεων για την 
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας 
ανακοίνωσης. 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα 
ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων 
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της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Χίου, που εδρεύει στη 
Χίο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, 
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 

Δήμος Χίου  
Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Χίος Συντονιστής 

Από 
 01-08-2018 

Έως  
14-09-2018 

1 

102 

Δήμος Χίου  
Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

Χίος 
Επιμελητής 

Από 
 01-08-2018 

Έως  
14-09-2018 

2 

103 

Δήμος Χίου  
Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

Χίος 
Ειδ. Συνεργάτες – 

Ψυχαγωγός 

Από 
 01-08-2018 

Έως  
14-09-2018 

2 

104 

Δήμος Χίου  
Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

Χίος 
Ειδ. Συνεργάτες – 

Χειροτεχνίας 

Από 
 01-08-2018 

Έως  
14-09-2018 

2 

105 

Δήμος Χίου  
Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

Χίος 
Γυμναστές 

Από 
 01-08-2018 

Έως  
14-09-2018 

2 

106 

Δήμος Χίου  
Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

Χίος 
Ομαδάρχες 

Από 
 01-08-2018 

Έως  
31-08-2018 

8 

107 

Δήμος Χίου  
Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

Χίος 
Διαχειριστής 

Από 
01 -08-2018 

Έως  
21-09-2018 

1 

108 
Δήμος Χίου  

Δ/ΝΣΗ 
 
 

Βοηθ. Διαχειριστής 
Από 

 01-08-2018 
1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Χίος Έως  
14-09-2018 

109 

Δήμος Χίου  
Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

Χίος 
Αποθηκάριος 

Από 
 01-08-2018 

Έως  
14-09-2018 

1 

110 

Δήμος Χίου  
Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

Χίος 
Γιατρός 

Από 
 01-08-2018 

Έως  
14-09-2018 

1 

111 

Δήμος Χίου  
Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

Χίος 
Νοσοκόμος 

Από 
 01-08-2018 

Έως  
14-09-2018 

1 

112 

Δήμος Χίου  
Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

Χίος 
Εργάτης – Εργάτρια 

Από 
 01-08-2018 

Έως  
14-09-2018 

5 

113 

Δήμος Χίου  
Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

Χίος 
Προσωπικό 

Καθαριότητας 

Από 
 01-08-2018 

Έως  
14-09-2018 

1 

114 

Δήμος Χίου  
Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

Χίος 
Φύλακας 

Από 
 01-08-2018 

Έως  
14-09-2018 

1 

115 

Δήμος Χίου  
Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Χίος Ειδικός Τεχνίτης 

Από 
 01-08-2018 

Έως  
14-09-2018 

1 

116 

Δήμος Χίου  
Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

Χίος Ναυαγοσώστης 

Από 
 01-08-2018 

Έως  
14-09-2018 

1 

ΑΔΑ: 7ΖΦ8ΩΗΝ-3Ρ5



 

Σελίδα 4 από 9 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 
Πτυχιούχοι Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής 
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται 
απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία. 

102 Απόφοιτοι τουλάχιστον Β΄ τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία. 

103 

Πτυχιούχοι ή Φοιτητές των παρακάτω σχολών: 
Α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας 
Β) Τ.Ε.Ε.Φ.Α. 
Γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Δ)Θεατρικών και Δραματικών Σχολών 
Ε)Μουσικών και χορευτικών σχολών και  
ΣΤ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων. 

104 

Πτυχιούχοι ή Φοιτητές των παρακάτω σχολών: 
Α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας 
Β) Τ.Ε.Ε.Φ.Α. 
Γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Δ)Θεατρικών και Δραματικών Σχολών 
Ε)Μουσικών και χορευτικών σχολών και  
ΣΤ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων. 

105 

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 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. 

106 
Απόφοιτοι τουλάχιστον Α΄ τάξης Λυκείου. Στελέχη με κατασκηνωτική εμπειρία, 
συνεργάσιμα κοινωνικά και με αγάπη προς τα παιδιά. Πρόθυμοι να εμπνεύσουν και 
να καθοδηγήσουν τα παιδιά με το προσωπικό τους παράδειγμα. 

107 
Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με υπηρεσία που 
αποδεικνύεται. 

108 
Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με υπηρεσία που 
αποδεικνύεται. 

109 
Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με υπηρεσία που 
αποδεικνύεται. 

110 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής 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 ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου, ή Παθολόγου, 
ή Γενικής Ιατρικής, ή Ορθοπεδικού.  
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και 
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με 
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου 
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα): 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής 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 ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. 
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής Οποιασδήποτε ειδικότητας. 
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και 
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με 
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου 
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) ή της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος 
γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 
δ) Εκπλήρωση της Υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας Υπαίθρου, αποδεικνυόμενης 
με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του 
ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής 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 Νοσηλευτικής ΠΕ ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας 
(ΠΕ) και  
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να 
είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
(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.3252/2004. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα): 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής 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 

ΑΔΑ: 7ΖΦ8ΩΗΝ-3Ρ5
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας 
(ΤΕ) και  
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να 
είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
(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.3252/2004. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα): 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής 
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών 
Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός 
Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας 
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή. 
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 
2527/1997. 
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 
2527/1997. 
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 
2527/1997. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄ 
ειδικότητας 1ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας 
του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει*,  
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.  
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 

αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης 
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄ 

ειδικότητας 1ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει*,  
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της 
αλλοδαπής.  
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 

υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου 
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄ 

ειδικότητας 1ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας 
του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει*,  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 παραπάνω άδειας άσκησης 
επαγγέλματος .  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄ 

ειδικότητας 1ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας 
του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει*,  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος .  
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α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
β) Άδεια ναυαγοσώστη. 

 

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ναυαγοσωστών (κωδ. Θέσης 116) πρέπει να είναι ηλικίας από 18 
έως 45 ετών.         

Οι υποψήφιοι όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Το παραπάνω προσωπικό θα διαμένει εντός της κατασκήνωσης και θα παρέχει τις 
υπηρεσίες του καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν σωματική και ψυχική υγεία, αποδεικνυόμενα 
από σχετικό πιστοποιητικό υγείας, το οποίο υποχρεούνται να προσκομίσουν σε 
περίπτωση επιλογής τους. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Δήμος Χίου, Δημοκρατίας 2, Τ.Κ 821 31 Χίος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Γεωργιλή Μαρίας ή κας 
Ασπρούλη Ματρώνας (τηλ. επικοινωνίας: 22713 50817).  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. 

 
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. Κατ’ εξαίρεση, 
σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο 

όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν 
επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην 
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία 

θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που 
επιδιώκει. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 25/07/2018 έως και 30/07/2018.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας Δήμος 
Χίου, Δημοκρατίας 6, Τ.Κ 821 31 Χίος, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 22713 50817).   
 

Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληφθέντων κάθε φορά 
στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληφθέντων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 
31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων 
πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή 
απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του 
άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 
Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης 
της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α’), όπως ισχύει." 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται). 
Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε 
για την ισοτιμία, αντιστοιχία ισχύουν και γίνονται δεκτοί (μεταφρασμένοι). 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με 
το Ν. 3584/2007. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο 
δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Χίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική 
διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τα κωλύματα του Π.Δ 164/2004. 
7. Βεβαίωση ευδόκιμης κατασκηνωτικής εμπειρίας όπου υπάρχει και εφόσον απαιτείται. 
8. Οι πολίτες ξένων χωρών πιστοποιητικά νόμιμης διαμονής με δυνατότητα παροχής εξαρτημένης 
εργασίας. 
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Σε περίπτωση που επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν επί πλέον τα παρακάτω 
δικαιολογητικά. 

 

1. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. 
2. ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου. 
3. Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. 
4. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου ότι έχουν την υγεία και τη φυσική 
καταλληλότητα να ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης που θα προσληφθούν. 
5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο όνομα του προσλαμβανόμενου (μόνο η πρώτη 
σελίδα). 
 
Σημείωση: Η υπηρεσία διενεργεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας όλων των 

υποχρεωτικών πιστοποιητικών που υποβάλλει ο υποψήφιος για την πρόσληψή του σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/31-10-2014/τ. Α΄). 
 

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος 
(Δημοκρατίας 2 – Χίος), να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου (www.chioscity.rg) και να 

αναρτηθεί στο Διαύγεια. 

 
Ο Δήμαρχος Χίου  

 
 

 
 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΒΟΥΡΝΟΥΣ 

http://www.chioscity.rg/
ΑΔΑ: 7ΖΦ8ΩΗΝ-3Ρ5
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