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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ  

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
Ο ΓΖΜΟ ΗΣΗΑΗΑ - ΑΗΓΖΦΟΤ 

 
 

Έρνληαο ππόςε: 
  

Έρνληαο ππόςε: 
      1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

 2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ. 1 ηνπ Ν. 3584/2007 «Πξνζσπηθό γηα     
    θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή πξόζθαηξεο αλάγθεο Ο.Σ.Α.» ζε ζπλδπαζκό κε ηελ  
    πεξίπησζε (ηε) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3812/2009. 
3.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ  
   Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ  
   Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α).. 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ΠΑΡ. 2 ηνπ Ν. 4325/2015. 

       5.Σελ ππ΄ αξηζκ. 118/2021  απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γεκνηηθνύ ηνπ   

          Δήμοσ Ιζηιαίας- Αιδηυού με θέμα: «Πρόζληυη νασαγοζφζηών με ζτέζη εργαζίας  

          ΙΔΟΧ για τρονικό διάζηημα 4 μηνών» 
6.Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΦΔΚ2107/η.Β΄/21-09-2011) ηνπ Γήκνπ  
   Ιζηηαίαο – Αηδεςνύ, Ν. Δπβνίαο. 
7. Σελ ππ’ αξηζκ. 5806/11-6-2021 Αλαθνίλσζε γηα ηελ πξόζιεςε λαπαγνζσζηώλ. 
8. Σν γεγνλόο όηη δελ ππνβιήζεθε θακία αίηεζε γηα πξόζιεςε.  
 

 
 

Αλαθνηλώλεη 
 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 

ζπλνιηθά ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ 

αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ησλ Λνηπώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο-Αηδεςνύ, 

πνπ εδξεύεη ζηελ Ηζηηαία, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, 
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εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα 

αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

102 
ΓΗΜΟ 

 ΙΣΙΑΙΑ-ΑΙΓΗΨΟΤ 
(Λνηπέο Τπεξεζίεο) 

ΙΣΙΑΙΑ 
ΠΔ ή ΓΔ 

Ναπαγνζσζηώλ 
4 κήλεο 4 

 
 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

102 ΔΗΓΗΚΑ ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Α. ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
ΓΗΑ ΠΔ ΝΑΤΑΓΟΧΣΔ 

ΚΤΡΙΑ  ΠΡΟΟΝΣΑ:  

α) Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ   εηδηθόηεηαο 
Κνιύκβεζεο ή Τδαηνζθαίξηζεο  ΑΔΙ  ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ 
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) 
ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθόηεηαο, 

β)  Άδεηα λαπαγνζώζηε, εθδηδόκελε από Ληκεληθή Αξρή. 

Β. ΓΗΑ ΓΔ ΝΑΤΑΓΟΧΣΔ 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

Α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο. 

Β) Οπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθό ή πηπρίν ζρνιήο λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο, 
βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη άδεηα λαπαγνζώζηε (Π.Γ. 23/2000) 

Γ) Άδεηα λαπαγνζώζηε, εθδηδόκελε από Ληκεληθή Αξρή. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α  ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

Α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ 
ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ 
ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 
580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 
θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 

Β) Άδεηα λαπαγνζώζηε, εθδηδόκελε από Ληκεληθή Αξρή. 

Γ) Οπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθό ή πηπρίν ζρνιήο λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο, 
βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη άδεηα λαπαγνζώζηε (Π.Γ. 23/2000). 

 

 
 
 
 

  Οη ππνςήθηνη  ηεο εηδηθνηεηαο 102 πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 45 εηώλ.  

      

 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα  
απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ  αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 
. 
 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)». 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο-Αηδεςνύ. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό 
πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα , 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από 
απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από 
δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο 
καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήκνο Ιζηηαίαο-Αηδεςνύ, Κεληξηθή Πιαηεία Ιζηηαίαο, 
Σ.Κ.34200 Ιζηηαία, απεπζύλνληάο ηελ ζηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ  Τπεξεζηώλ ππόςηλ θ. 
Ισάλλε Γθίδα (ηει. επηθνηλσλίαο: 2226350308). 
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ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ 
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΓΔ ή ΤΔ). Η ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ 
πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε 
αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία. Καη’ εμαίξεζε, ζώξεπζε ζέζεσλ δύν θαηεγνξηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα 
θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζηελ αλαθνίλσζε πξνβιέπνληαη ηόζν 
ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξεί λα θαιπθζνύλ επηθνπξηθώο κε εκπεηξία θαη ηίηιν 
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζέζεηο θαηεγνξίαο ΤΔ. ηελ  πεξίπησζε απηή ν 
ππνςήθηνο ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη κία κόλν αίηεζε ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάςεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην ζύλνιν ησλ ζέζεσλ (θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ) πνπ 
επηδηώθεη. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ηξείο  (3) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο-Αηδεςνύ.  Η αλσηέξσ 
πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, 
θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία 
καο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ  
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ)· γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο 
Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ 
κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα 
νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ 
πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ 
Φνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ). 

 
                                                                            

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΗΣΗΑΗΑ-ΑΗΓΖΦΟΤ  
 

 
 

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΝΣΕΗΑ 
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