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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμος ,07/06/2021 
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 7290 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
e-mail: dioikitiki@0615.syzefxis.gov.gr  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4325/2015. 

3. Τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3812/09, 

σύμφωνα με τις οποίες το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να εξαιρείται των διαδικασιών του 

Ν.2190/94. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α/15-1-2021), αναφορικά με το κώλυμα της 

δωδεκάμηνης απασχόλησης 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 

116 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-7-2018) 
7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του 

άρθρου 1 του ν.4623/2019 και το άρθρο 38 του Ν.4795/2021, σύμφωνα με τις οποίες ανατέθηκε 
ρητά στην Οικονομική Επιτροπή η αρμοδιότητα λήψης απόφασης για το ετήσιο πρόγραμμα 
προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας. 

8. Την υπ’ αριθ.161/2021 (ΑΔΑ:ΨΧ3Χ46ΜΦΟΤ-ΣΡ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερεις (4) 
μήνες για τη κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας. 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6754/21-5-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί 
πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών των αποδοχών του έκτακτου προσωπικού πυροπροστασίας με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου στους Κ.Α. 73.6041 , Κ.Α. 73.6054. 
 
                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, για χρονικό διάστημα έως (4) μήνες σύμφωνα με τα αναφερόμενα, ως ακολούθως: 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

 
Υπηρεσία 

Έδρα 
υπηρεσίας 

 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

 Αριθμός               
ατόμων 

 

101 
Δήμος 

Αν. Σάμου 

 

Σάμος 

ΥΕ 

Εργατών/τριων 
πυροπροστασίας 

Έως 4 

μήνες 
 

               3 

 
102 

Δήμος 
Αν. Σάμου 

 
Σάμος 

ΔΕ βοηθών 
υδραυλικών 

Έως 4 
μήνες 

 
               1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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

102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή Βεβαίωση 
Αναγγελίας του Π.∆ 112 /2012, όπως ισχύει (*).  

β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος 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 Τεχνικών 
Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ 
του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε 
τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, 
ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή Βεβαίωση Αναγγελίας χορηγήθηκε 
βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους 
µε τα ανωτέρω προσόντα)  

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή Βεβαίωση 

Αναγγελίας του Π.∆ 112 /2012, όπως ισχύει (*).  

β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της 
αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή Βεβαίωση Αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους 
µε τα ανωτέρω προσόντα)  

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή Βεβαίωση 
Αναγγελίας του Π.∆ 112 /2012, όπως ισχύει.  

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής 
του Ν.∆. 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 και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον (3) ετών, µετά 
την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή Βεβαίωσης Αναγγελίας 
(*).  
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους 
µε τα ανωτέρω προσόντα)  

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή Βεβαίωση 
Αναγγελίας του Π.∆ 112 /2012, όπως ισχύει.  

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου 

γυµνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής 
του Ν.∆. 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 και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον (6) µηνών, µετά 
την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή Βεβαίωσης Αναγγελίας 

(*).  

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του 
Π.∆ 112/2012, εφόσον στην άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή στη Βεβαίωση 
Αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής, 
οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία 
να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
της ειδικότητας που επιλέγουν.  
3.Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 & 17 του Ν.3584/07 (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση, απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους). 

 

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.  

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής 
επίσημη μετάφραση αυτού.  

4. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή βεβαίωση 
αναγγελίας τεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 

5. Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας όπου απαιτείται. 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι 
υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν 

υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση) και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.  

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν έχουν 
απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 ως 
προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ο υπολογισμός του 
δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να 
προσληφθεί και προς τα πίσω. 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
του Δήμου Ανατολικής Σάμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.islandofsamos.gr, για 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από Τρίτη 8 Ιουνίου έως και Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021,  να 
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail:  
dioikitiki@0615.syzefxis.gov.gr, ή κατ΄εξαίρεση αυτοπροσώπως μόνο στην έδρα του Δήμου 
Ανατολικής Σάμου, στο γραφείο προσωπικού, αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν στα τηλ. 
2273350121, 2273350120 & 2273350122 για να κλείσουν ραντεβού. 
 
 
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται 
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.  

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα     γίνονται δεκτές. 

 
 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου με απόφαση Δημάρχου θα προσλάβει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, από τους υποψηφίους που θα 

έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό όριο των 4 ημερών που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση. 

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται από άλλους 

Υποψηφίους. 

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων 

υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι 

συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΣΤΑΝΤΖΟΣ 
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