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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΤΟΜΩΝ  

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ , 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  

 

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 με αριθμ. πρωτ. 636/4-2-2022 Απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας με την οποία παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας όλων των Δημοτικών Ενοτήτων 
του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι 

κήρυξης και το έργο διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τις 
καταστροφικές δασικές πυρκαγιές. 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΡ.ΠΡ. 5824/2022
ΗΜ/ΝΙΑ 02/06/2022



7. Την υπ’ αριθμ. 175/2022 (ΑΔΑ:Ψ84ΣΩΕ7-ΦΥΘ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε 

η πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών  για την 

κάλυψη κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών μετά την 
καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 3-8-2021 στον Δήμο 

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

ισχύει. 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5820/2022 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού περί ύπαρξης πιστώσεων για την 

κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της 
παρούσας ανακοίνωσης. 

 

 
Ανακοινώνει 

 
Την άμεση πρόσληψη επτά  (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, 
χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, 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) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- 

ΑΙΔΗΨΟΥ  
ΙΣΤΙΑΙΑ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1 

102 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- 

ΑΙΔΗΨΟΥ  
ΙΣΤΙΑΙΑ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

5 ΜΗΝΕΣ 
6 

 

 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101/102 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν2527/1997 



 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ: 
1). Να είναι Έλληνας Πολίτης ή Πολίτης  χώρας κράτους μέλους-

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) 
2. Ευκρινές αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας 

3. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών & λοιπών βεβαιώσεων. 
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, μπορεί να αντληθεί από 

την ψηφιακή πλατφόρμα:  
https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-

foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases 
 
Γ . ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  
Ιστιαίας Αιδηψού, στο πρόγραμμα Διαύγεια και στοΝ Πίνακες Ανακοινώσεων 

του Δημοτικού Καταστήματος. 

 

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 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 ΕΠΤΑ (7) ΑΤΟΜΩΝ»  

είτε 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 Ιστιαίας-Αιδηψού, Κεντρική 
Πλατεία Ιστιαίας, Τ.Κ.34200 Ιστιαία, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης  

(τηλ. επικοινωνίας: 2226350052). 

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. 

 

 

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο  (2) ημέρες 

(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 

https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases
https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases
mailto:info@istaid.gr


ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 
Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.  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.  
 

 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

             ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ 
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