
   
 
             

                                    

 

 

 

 

 

Ιστιαία,27/12/2021  

 

 

 

 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 3
ης

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παράγραφο 1 περίπτωση δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87/Α).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007).  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε και παρ.9 του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 

(ΦΕΚ234/Α/28.12.2009).  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ6Α/2021).  

5. Την με αριθμ. πρωτ. 7248/6-8-2021 (ΑΔΑ:ΩΑ7Μ46ΜΤΛΒ-ΘΒΣ) Απόφαση Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την 

οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης όλες οι Δημοτικές Ενότητες του 

Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την 

διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές 

που εκδηλώθηκαν την 3-8-2021 στην παραπάνω περιοχή.  

6. Την υπ’ αριθμ. 376/2021(ΑΔΑ: 91ΖΥΩΕ7-ΖΥΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη (27)είκοσι 

επτά ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας, χρονικής διάρκειας από την 

ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων έως και 2/4/2022, για την αντιμετώπιση των 

εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις 

καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 3-8-2021 στην παραπάνω 

περιοχή. 

7. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού (ΦΕΚ 3244/22-7-2021 τ. Β’) όπως ισχύει.  

8. Την από 22.12.2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης σχετικών 

πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 

του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.  

 

 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΡ.ΠΡ. 14736/2021
ΗΜ/ΝΙΑ 27/12/2021

ΑΔΑ: ΨΙΨ5ΩΕ7-ΛΣΤ



 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  
 

 

Την άμεση πρόσληψη είκοσι επτά (27) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της 

σύμβασης έως και 02/04/2022, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την 

διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που 

εκδηλώθηκαν την 3-8- 2021 στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού, ανά ειδικότητα, διάρκεια 

σύμβασης, και αριθμό ατόμων ως κάτωθι: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδ. 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

Υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-

ΑΙΔΗΨΟΥ 
ΙΣΤΙΑΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ έως 2.4.2022 3 

102 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-

ΑΙΔΗΨΟΥ 
ΙΣΤΙΑΙΑ 

ΠΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
έως 2.4.2022 3 

103 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-

ΑΙΔΗΨΟΥ 
ΙΣΤΙΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ έως 2.4.2022 1 

104 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-

ΑΙΔΗΨΟΥ 
ΙΣΤΙΑΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ έως 2.4.2022 2 

105 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-

ΑΙΔΗΨΟΥ 
ΙΣΤΙΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ έως 2.4.2022 1 

106 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-

ΑΙΔΗΨΟΥ 
ΙΣΤΙΑΙΑ 

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
έως 2.4.2022 2 

107 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-

ΑΙΔΗΨΟΥ 
ΙΣΤΙΑΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ έως 2.4.2022 15 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Τίτλοι σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχών πρόσθετα) προσόντα 

101 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 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 διαδικτύου. 

102 

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε 

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας 

(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση 

Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 

1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 

2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων 

και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 

Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής 

Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή 

Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών 

Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή 

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και 

Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 

ΑΔΑ: ΨΙΨ5ΩΕ7-ΛΣΤ



μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή 

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής 

Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής 

και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων 

Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. 

Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

103 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 

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 διαδικτύου. 

104 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων 

ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών 

Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας 

Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου 

ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα 

Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του 

Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 

ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη 

Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών 

και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού 

Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 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 Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 

όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 

όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο 

τίτλο 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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 

ΑΔΑ: ΨΙΨ5ΩΕ7-ΛΣΤ



όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο 

τίτλο 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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 

όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά 

η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα 

ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ) απαιτείται: 

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 

εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της 

οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. 

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα 

σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και 

απαιτούνται από την ανακοίνωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή 

περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση 

Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι 

καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της 

αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να 

αναφέρονται: 

 Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 

 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της 

(έναρξη, λήξη) 

 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την 

ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η 

άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας 

ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη 

από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.  

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής 

κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της 

άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική 

βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω 

καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο 

λόγος αδυναμίας καθώς και 

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του 

υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της 

κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο 
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ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της 

αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, 

Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι 

επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης 

αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. 

105 

Α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας 

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

106 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας 

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

107 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:  

1). Να είναι Έλληνας Πολίτης ή Πολίτης χώρας κράτους μέλους της Ε.Ε.  

2). Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  

3). Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων 

της θέσης που επιλέγουν.  

4). Να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.  

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Για όλους τους υποψηφίους)  

1. Αίτηση (επισυνάπτεται) και  

2. Ευκρινές αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας  

3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

4. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

5. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών & λοιπών βεβαιώσεων.  

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, μπορεί να αντληθεί από την ψηφιακή πλατφόρμα: 

https://www.gov.gr/upourgeia/oloiforeis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases  

 

Γ . ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, στο πρόγραμμα 

Διαύγεια και στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων.  

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης κατάστασης 

λειτουργίας της υπηρεσίας μετά τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή διασποράς του 

Κορωνοϊού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και απαραίτητα 

δικαιολογητικά , αποκλειστικά:  

Είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@istaid.gr με την παράκληση στο 

θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας να αναγράφεται : «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)ΑΤΟΜΩΝ»  

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας στο Τμήμα Διοίκησης υπόψη κ. Πισσάκη Παντελή (τηλ. επικοινωνίας: 2226350309). 

.  

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 

του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας 

https://www.gov.gr/upourgeia/oloiforeis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases
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ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της 

προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

 

 

 

.  

Ο  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ 
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