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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω 

κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
  

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α')- )-«Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ 134Α')-«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994(ΦΕΚ 28Α')-«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης». 

4. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ.33/οικ.29825/07-07-2003-«Θέματα προσωπικού 

και αιρετών ΟΤΑ α' βαθμού» και 5/οικ.5345/04-02-2005-«Προσλήψεις προσωπικού ΟΤΑ α' βαθμού». 

5. Την με αριθ.πρωτ.2799/09-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΟ646ΜΚ6Π-Τ1Ν) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την οποία κηρύχθηκε ο Δήμος 

Οροπεδίου Λασιθίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. 

6. Την με αριθ.πρωτ.7209/04-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΞΩ46ΜΚ6Π-ΣΟΖ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την οποία αποφασίστηκε η 

παράταση της κήρυξης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας. 

7. Την με αριθ.πρωτ.2124/05-04-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της κήρυξης του Δήμου 

Οροπεδίου Λασιθίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. 

8. Την με αριθ.πρωτ.7647/07-10-2020 (ΑΔΑ: 6Η3Ι46ΜΤΛΒ-ΒΤΤ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την οποία αποφασίστηκε η 

παράταση της κήρυξης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας. 

9. Την με αριθ.πρωτ.2518/02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΞ646ΜΤΛΒ-ΧΡ3) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την οποία αποφασίστηκε η 

παράταση της κήρυξης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας. 

10. Την με αριθ.πρωτ.8896/06-10-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της κήρυξης του Δήμου 

Οροπεδίου Λασιθίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. 
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11. Την με αριθ.πρωτ.2465/07-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ8Μ46ΝΠΙΘ-ΑΞΔ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την οποία αποφασίστηκε η 

παράταση της κήρυξης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας. 

12. Την υπ’ αριθμ.16/2022 (ΑΔΑ: 6ΔΤΨΩΞΩ-ΒΩΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Οροπεδίου Λασιθίου για την «πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 

και κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου». 

 

.Ανακοινώνει 

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

(2) ατόμων, σύμφωνα με την με αριθμ.86/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οροπεδίου 

Λασιθίου, για την ειδικότητα ΠΕ-Οικονομικού, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και συγκεκριμένη χρονική 

διάρκεια: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ-Οικονομικού 
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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 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και 
Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και 
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Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής 
και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης ή   Στατιστικής και 
Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος 
σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

 

Γενικά Προσόντα 

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

2.- Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης 
που επιλεγούν. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

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

ενδεικτικά αναφέρουμε: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.  

2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια).  

3. Άδεια παραμονής για τους υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια. 

4. Φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών (σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής 

επίσημη μετάφραση αυτού).  

5. Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού 

που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης 

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου 

Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της διαύγειας. 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε στα γραφεία του 

Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, (Δ/νση: Τζερμιάδων Οροπεδίου Λασιθίου, Τηλ.: 2844340157), και αρμόδιος για 

την παραλαβή είναι ο υπάλληλος του Δήμου κ. Αποστολάκη Εμμανουήλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες, είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση register@0474.syzefxis.gov.gr . Η αίτηση συμμετοχής που θα 

υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. 

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, που αρχίζει από την επομένη 

ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

 

                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

                                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 

mailto:register@0474.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: Ρ4ΚΥΩΞΩ-7Β6


		2022-08-03T14:01:29+0300
	Athens




