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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Πρόσληψης σαράντα εννέα (49) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι την 5η Ιουλίου 2021 για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών λήψης προληπτικών μέτρων, λόγω 

σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας 

 
 

Ο Δήμαρχος Θήρας έχοντας υπόψη: 

1. Την περ. στ’ του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (Α’ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει το ετήσιο 

πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020 (Α΄256): «Ρυθμίσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της 

απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Τοπικής 

Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», με το οποίο 
αντικαταστάθηκε (από την έναρξη ισχύος της, ήτοι 06.11.2020) η παρ. 2 του 

άρθρου 74 του ν.4745/2020 (Α’ 214): «2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ 

α' και β' βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή 

κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα 

με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α' 28), γίνεται με απόφαση της οικείας 

Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον 
προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση 

γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 

οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό 

συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η 

πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ' 
εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η 

πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του 

π.δ. 164/2004 (Α'134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της 

σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων 

εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό 

των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω 
διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β' 4709) κοινής υπουργικής 

απόφασης.», 
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3. Το υπ’αρ.πρωτ.: 91546/24.12.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του 
ν.4764/2020», 

4. Το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28): «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει,  

5. Το γεγονός ότι οι συμβάσεις που θα συναφθούν δεν μπορούν να έχουν 

ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 και καθίσταται δυνατή η εκ 
νέου πρόσληψη ατόμων που είχαν ήδη απασχοληθεί στο φορέα, ενώ 

απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, 

6. Τη 13/2021 (ΑΔΑ: ΩΞ27ΩΡΝ-ΜΩΔ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι την 5η Ιουλίου 2021 για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών λήψης προληπτικών 

μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας», διαφόρων ειδικοτήτων, 

όπως αυτές αναγράφονται, στον Πίνακα Α, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικός 

Θέσης 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

Αριθμός 

Ατόμων 

100 
ΠΕ Τοπογράφων και εν ελλείψει ΤΕ 

Τοπογράφων 

Από την 
υπογραφή της 

σύμβασης έως 

05/07/2021 

1 

101 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 
05/07/2021 

3 

102 ΥΕ Εργατών καθαριότητας 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

05/07/2021 

19 

103 ΔΕ Διοικητικού 

Από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 

05/07/2021 

8 

104 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

05/07/2021 

15 

105 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου 

Από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 

05/07/2021 

3 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

100 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου 

Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

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

ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του 

τίτλου σπουδών. 

Εν ελλείψει:  
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1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής και 

Τοπογραφίας 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 ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

101 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

102 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 Ν.2527/1997) 

103 

Α) Απολυτήριος τίτλος : Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου, ανεξάρτητα κλάδο και ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή 

άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής ή Δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β κύκλου 

σπουδών ΤΕΕ ,ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών 

ΤΕΕ οποιαδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης. 

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

ii)υπολογιστικών φύλλων & iii)υπηρεσιών διαδικτύου 

104 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997). 

105 

Α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) Τεχνικού 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) 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) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή D κατηγορίας (π.δ. 

51/2012, όπως ισχύει). 

Γ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.). 

Δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 

υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα). 
Α) Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους 

ανωτέρω κατά περίπτωση τίτλους σπουδών, θα καλυφθούν από 

υποψηφίους που κατέχουν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής 

μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο 

σχολών της αλλοδαπής. 

Β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ’ ή D κατηγορίας (π.δ. 
51/2012, όπως ισχύει). 

Γ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.). 

Δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα). 

Α) Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους 

ανωτέρω τίτλους σπουδών, θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν 

έναν από τους κατωτέρω τίτλους: Απολυτήριο τίτλο 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 άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών (βλέπε παρακάτω), μετά την απόκτηση της 
απαιτούμενης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

Β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή D κατηγορίας (π.δ. 

51/2012, όπως ισχύει). 

Γ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.). 

Δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού. 

Ε) Εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τριών (3) τουλάχιστον ετών 
μετά την απαιτούμενη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. 

 

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

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους 

άγαμους, πρόσφατης έκδοσης (το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να 

εκδοθεί από τη διαδικτυακή πύλη ermis.gov.gr με χρήση των προσωπικών 
κωδικών του ΤΑΧΙΝΕΤ). 

3. Βεβαίωση απογραφής από τον ΕΦΚΑ/ΙΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί μη 

ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο 

από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου 

(ΑΦΜ), ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής 
ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). 

4. Φωτοαντίγραφο α’ σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων όπου να εμφαίνεται ευκρινώς 

το IBAN. 

5. Βασικό Τίτλο Σπουδών (για υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ 

και ΔΕ, ενώ για την κατηγορία ΥΕ, μόνο αν ζητείται από την ανακοίνωση). 

6. Πιστοποιητικό απόδειξης χειρισμού Η/Υ. 
7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή 

επαγγελματικές ταυτότητες όπου ζητείται. 

8. Υπεύθυνη δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται 

ότι: α) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπουν την 
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εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και δεν ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες ή ομάδες αυξημένου κινδύνου, β) δεν έχουν απολυθεί από το 
Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους, γ) δεν έχουν 

κώλυμα κατά το άρθ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικα σύμφωνα με το οποίο δεν 

μπορεί να επιλέγει όποιος: 1) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε 

οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία 

περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική 
δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 2) είναι 

υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα 

παραγράφηκε 3) έχει, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και 
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και 4) τελεί υπό δικαστική 

συμπαράσταση. 

9. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση 

απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω 

των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση 

του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει 
προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα 

μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία 
και να την υποβάλλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση prosopiko@thira.gov.gr έως 25/01/2021 και ώρα 15:00.  

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου 
Θήρας, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας 

(http://www.thira.gov.gr). 

 

 

Ο Δήμαρχος Θήρας 
 

 

 

Αντώνιος Σιγάλας 
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