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Αστυπάλαια, 09 Ιανουαρίου 2023 

Αριθμ. Πρωτ. 232 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω 

κήρυξης του Δήμου Αστυπάλαιας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

 

Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2007): «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική 

της αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28/03.03.1994): «Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης». 

4. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 36 του Ν.4765/21 (ΦΕΚ Α’ 6/15.01.2021): 

«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 

Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις».  

5. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. 33/οικ.29825/07-07-2003 με τίτλο: 

«Θέματα προσωπικού και αιρετών ΟΤΑ α’ βαθμού» και 5/οικ.5345/04-02-2005 με θέμα: 

«Προσλήψεις προσωπικού ΟΤΑ α’ βαθμού».  

6. Το Π.Δ. 85/14.12.2022 (ΦΕΚ 232 Α’ 232/1.12.2022): «Καθορισμός προσόντων διορισμού 

σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)». 

7. Την με αριθμ. πρωτ. Α2401/15-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΑΚ046ΝΠΙΘ-ΖΤΧ) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 

Προστασίας με την οποία κηρύχθηκε ο Δήμος Αστυπάλαιας σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης. 

8. Την υπ’ αριθμ. 283/13-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΡΥΩΨΧ-4ΑΧ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω κήρυξης 

του Δήμου Αστυπάλαιας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

9. Τις σχετικές πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους Κ.Α. 10.6041.03 με τίτλο «Αποδοχές 

έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου», 10.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 

έκτακτου προσωπικού», 30.6041.01 με  τίτλο: «Τακτικές αποδοχές» και 30.6054 με τίτλο: 

«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού». 

 

Ανακοινώνει 

την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού 

αριθμού έξι (6) ατόμων, σύμφωνα με την αριθμ. 283/13-12-2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αστυπάλαιας για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα 

και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-36-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%bb%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4765-21_fek_6-15-01-2021_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4765-21_fek_6-15-01-2021_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4765-21_fek_6-15-01-2021_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/p-d-_85-14-12-2022_fek_232-17-12-2022_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/p-d-_85-14-12-2022_fek_232-17-12-2022_teyxos_a/


 

Α/Α Αριθ. 
Ατόμων 

Ειδικότητα Χρονική Διάρκεια 

1 1 ΠΕ Οικονομικού από την υπογραφή της σύμβασης έως 08/05/2023 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και 
Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή 
Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Διαχείρισης Λιμένων και 
Ναυτιλίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 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 Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή 
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή 
Διοίκησης Τουρισμού ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή 
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ή 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής 
Ανάλυσης ή Μαθηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών- 
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή 
Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής΄ και 
Οικονομικής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή 
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- 
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Τουρισμού ή Τουριστικών Σπουδών ή 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά 
ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
2 1 ΔΕ Οδηγών 

Αυτοκινήτου 
από την υπογραφή της σύμβασης έως 08/05/2023 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Η απαιτούμενη άδεια οδήγησης [(με άδεια οδήγησης Γ΄(C)  κατηγορίας 
(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)] 
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων - Οχημάτων ή 
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών 
Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανικών 
Αυτοκινήτων ή Τεχνικού Οχημάτων ή Μηχανικής Αυτοκινήτων ή Μηχανικών και 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και 
Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 
Αυτοκινήτων ή Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων Επαγγελματικής Ειδικότητας, 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας 
ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής 
εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
(Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος 
Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Η απαιτούμενη άδεια οδήγησης [(με άδεια οδήγησης Γ΄(C)  κατηγορίας 
(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)] 



 
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή Μηχανών Αυτοκινήτου ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνιτών 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή 
Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων 
μοτοσικλετών και μηχανών θαλάσσης Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή 
Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής 
ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. 
(ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ΄ 
α) Η απαιτούμενη άδεια οδήγησης [(με άδεια οδήγησης Γ΄(C)  κατηγορίας 
(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)] 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας 
ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής 
εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
(Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 
580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 
3 4 ΥΕ Βοηθητικό 

Προσωπικό 
Οικοδομικών 
Εργασιών 

από την υπογραφή της σύμβασης έως 08/05/2023 

Για όλους τους κλάδους και ειδικότητες της κατηγορίας ΥΕ ως τυπικό προσόν διορισμού ή 
πρόσληψης ορίζεται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 
2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής 
Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω 
τίτλος της αλλοδαπής. 

 

Γενικά Προσόντα 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών. 

2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που του/της επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης που επιλεγούν. 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

Οι Ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της 
ταυτότητας.   

2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια). 
3. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης. 



4. Βασικό τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ενώ 
για την κατηγορία ΥΕ, τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μόνο αν ζητείται από την 
ανακοίνωση). 

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή 
επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση (μόνο για τις 
ειδικότητες που απαιτούνται). 

6. Φωτοαντίγραφο λοιπών τυπικών προσόντων (όπου απαιτείται). 
7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης,  όχι παλαιότερης των δύο μηνών από 

την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (μόνο για τις περιπτώσεις 
προσλήψεων στις οποίες εφαρμόζεται το κριτήριο της εντοπιότητας). 

8. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ πρόσφατης έκδοσης (δεν πρέπει να απέχει 
περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων),   για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας. 

9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
10. Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης. 
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά 

προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους 
του Ν. 3584/07. 
 

Δημοσίευση Ανακοίνωσης 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης, θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 
Δήμου Αστυπάλαιας και στο διαδικτυακό τόπο αυτού (www.astypalaia.gr). Επιπλέον, θα 
αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα, 
θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 
4765/2021, όπως ισχύει). 
 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά,  

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Δήμος Αστυπάλαιας, Χώρα Αστυπάλαιας, Τ.Κ. 85900 Ν. Δωδεκανήσου, 
απευθύνοντας την στο Πρωτόκολλο, υπόψη κου Καλή Ανδρέα (τηλ. επικοινωνίας: 22433 
60030). 

είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: d.astipalea@gmail.com. Η αίτηση συμμετοχής που 
θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική ή 
ηλεκτρονική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

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. 
 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την 

επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Αστυπάλαιας, δηλαδή από 10/01/2023 έως  16/01/2023. 

 

 

 Ο Δήμος Αστυπάλαιας 
 
 

Νικόλαος Κομηνέας 
 

mailto:d.astipalea@gmail.com

