
                                                                                                              
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                        Τζερμιάδων 25 Φεβρουαρίου 2021 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                 Αρ.Πρωτ.:         677    
 

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.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. 

8. Την υπ’ αριθμ.27/2021 (ΑΔΑ: ΡΜΔΟΩΞΩ-9ΘΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

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

κατεπειγουσών αναγκών». 

 

.Ανακοινώνει 

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

δεκαοχτώ (18) ατόμων, σύμφωνα με την με αριθμ.27/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Οροπεδίου Λασιθίου, για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και συγκεκριμένη χρονική 

διάρκεια: 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

 

 

 

ΠΕ-Αρχιτεκτόνων 

 

 

 

 

1 

 
 
 
 
 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 
β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού 
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
έως οχτώ (8) 
μήνες από 

την 
ημερομηνία 
κήρυξης του 

Δήμου σε 
έκτακτη 

ανάγκη (ήτοι 
έως  

07/06/2021)* 

 

 

 

 

ΔΕ-Εργατοτεχνιτών 

 

 

 

 

1 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης 
Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής 
(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή 
Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας (βοηθός τραυματολογίας 
ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή 
Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής 
Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές 
Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
β) Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία σε οικοδομικές 
εργασίες. 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
έως οχτώ (8) 
μήνες από 

την 
ημερομηνία 
κήρυξης του 

Δήμου σε 
έκτακτη 

ανάγκη (ήτοι 
έως  

07/06/2021)* 

 

 

 

 

ΥΕ-Εργάτης Γενικών 
Καθηκόντων 

 

 

 

 

5 

 
 
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
έως οχτώ (8) 
μήνες από 

την 
ημερομηνία 
κήρυξης του 

Δήμου σε 
έκτακτη 

ανάγκη (ήτοι 
έως  

07/06/2021)* 

 

 

 

ΔΕ-Φυτικής Παραγωγής 
(Τομέας Γεωπονίας 
Τροφίμων και 
περιβάλλοντος) 

 

 

 

 

1 

 
 
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 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. 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
έως οχτώ (8) 
μήνες από 

την 
ημερομηνία 
κήρυξης του 

Δήμου σε 
έκτακτη 

ανάγκη (ήτοι 
έως  

07/06/2021)* 

 

 

ΔΕ-Γενικών Καθηκόντων 

 

 

4 

 
 
 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
έως οχτώ (8) 
μήνες από 
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 της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

την 
ημερομηνία 
κήρυξης του 

Δήμου σε 
έκτακτη 

ανάγκη (ήτοι 
έως  

07/06/2021)* 

 

 

 

 

ΠΕ-Διοικητικού 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
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 

 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
έως οχτώ (8) 
μήνες από 

την 
ημερομηνία 
κήρυξης του 

Δήμου σε 
έκτακτη 

ανάγκη (ήτοι 
έως  

07/06/2021)* 

 

 

 

 

ΔΕ-Χειριστή Μηχανημάτων 
Έργου-Ομάδας Β'-2ης 
ειδικότητας 

 

 

 

 

 

 

 

1 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής 
μονάδας Δευτεροβάθμιας ή  μεταδευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή 
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 σχετική εμπειρία 
 τουλάχιστον τριών (3) ετών  μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας. 
β) Ισχύουσα άδεια χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων, ομάδας Β'-2ης Ειδικότητας.  

 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
έως οχτώ (8) 
μήνες από 

την 
ημερομηνία 
κήρυξης του 

Δήμου σε 
έκτακτη 

ανάγκη (ήτοι 
έως  

07/06/2021)* 

 

 

 

 

ΔΕ-Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων 

 

 

 

 

 

1 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών 
Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή 
Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας 
και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών 
Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας 
Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
έως οχτώ (8) 
μήνες από 

την 
ημερομηνία 
κήρυξης του 

Δήμου σε 
έκτακτη 

ανάγκη (ήτοι 
έως  

07/06/2021)* 

 

 

 

 

ΔΕ-Υδραυλικών 

 

 

 

 

1 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή 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 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
έως οχτώ (8) 
μήνες από 

την 
ημερομηνία 
κήρυξης του 
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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 σχετική εμπειρία  τουλάχιστον τριών 
(3) ετών  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού 
τουλάχιστον Α΄ τάξης και ειδικότητας 1ης ή άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού 

Δήμου σε 
έκτακτη 

ανάγκη (ήτοι 
έως  

07/06/2021)* 

 

(*)Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων δύναται να παραταθεί (συνολικής διάρκειας έως 8 μήνες) εφόσον 
συντρέχουν λόγοι κατά την κείμενη νομοθεσία, με ανάλογη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. 
 

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. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

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

επίσημη μετάφραση αυτού).  

6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης. 

7. 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, κατόπιν ραντεβού, (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
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