
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
 
 

Αίγινα: 17.02.2021 
                                               Αρ. Πρωτ.: 2182      

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4745/2020 (Φ.Ε.Κ. 214/τ. 
Α΄/06.11.2020), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 

Καλλικράτης σύμφωνα με το οποίο ο Δήμαρχος Προΐσταται όλων των υπηρεσιών 

και του προσωπικού του Δήμου  

2. Την παρ. 1 του αρ. 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α’/ 12.10.2020) περί  

αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α’ βαθμού. 

3. Τις διατάξεις του αρ. 20 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ. Α’/03.03.1994), αναφορικά με 

την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, η διάρκεια 

της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. 

4. Τη διάταξη του άρθρου 212 του Ν. 3854/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α΄/28.07.2007) περί 

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης 

λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας 

υγείας. Η πρόσληψη αυτή δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 

(ΦΕΚ Α’ 280). 

5. Την παρ. 2 του αρ. 74 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ. Α’/06.11.2020) «Διατάξεις για 

την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)», η οποία έχει ως ακολούθως: «...2. Έως τις 28.2.2021, η 

πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης 

ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 

δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και το  

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

Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν 

επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του 

Ελληνική   

 

 

 

 



προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή 

περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του… 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 στοιχείαΔ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης 

…», όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ. Α’/ 

23.12.2020) και ισχύει. 

6. Το με αρ. πρωτ. 404/04.01.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αρ. πρωτ. 91546/24.12.2020 εγκύκλιος του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με 

τις διατάξεις του ν.4764/2020)». 

7. Τη με αρ. πρωτ. 9755/08.02.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 από τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν. 

4745/2020 και 175 του Ν. 4764/2020. 

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2004/12.02.2021 Εισήγηση του Δήμαρχου Αίγινας προς την 

Οικονομική Επιτροπή.  

9. Την υπ’ αρ. 41/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ8ΤΗΩ68-ΣΝΚ). 

10. Τη με αρ. πρωτ. 2157/16.02.2021 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου 

Αίγινας περί εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

 

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για την αντιμετώπιση της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών 
μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα οι προτεινόμενες για την 
πρόσληψη ειδικότητες έχουν ως ακολούθως: 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

Εργατών οδοποιίας 8 μήνες 1 

Τεχνιτών οδοποιίας 8 μήνες 1 

Ελαιοχρωματιστών 8 μήνες 1 

Μηχανολόγων - μηχανικών 8 μήνες 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 4 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
ΤΊΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

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



ΔΕ Τεχνίτες Οδοποιίας  • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας 
Τεχνίτη Μωσαϊκών και Πλακοστρώσεων 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  

Εφ΄ όσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ζητούμενα προσόντα θα απαιτείται: 

• Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

ΔΕ Ελαιοχρωματιστών • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας 
Ελαιοχρωματιστών ή Ελαιοχρωματιστή ή Τεχνίτη 
Ελαιοχρωματιστή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων: 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 ΟΑΕ∆ του Ν. 7 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 
Εφ΄ όσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ζητούμενα προσόντα θα απαιτείται: 

• Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 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 έξι (6) μηνών.  

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου 
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή 
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή 
Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή 



Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών 
Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων* 

• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα ενέργειας 
ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή ενέργειας και 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών, περιβάλλοντος ή 
περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης ή 
διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικού 
σχεδιασμού ή βιώσιμης ανάπτυξης ή διαχείρισης 
περιβάλλοντος ή προστασίας περιβάλλοντος 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού 
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών 

• Ειδική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε 
θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος ή ανακύκλωσης 
ή στη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων 

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 
α)επεξεργασίας κειμένων  
β)υπολογιστικών φύλλων  
γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 
Εφ΄ όσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ζητούμενα προσόντα θα απαιτείται: 

• Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου 
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή 
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή 
Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή 
Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών 
Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων* 

• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα ενέργειας ή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή ενέργειας και 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών, περιβάλλοντος ή 
περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης ή 
διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικού 
σχεδιασμού ή βιώσιμης ανάπτυξης ή διαχείρισης 
περιβάλλοντος ή προστασίας περιβάλλοντος 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού 
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών 

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:  
α) επεξεργασίας κειμένων  
β) υπολογιστικών φύλλων  
γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 
*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. 
 



 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
Για όλους τους υποψηφίους:  

1. Αίτηση  

2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων 
εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  

4. Ο απαιτούμενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών σύμφωνα με τους ανωτέρω 
πίνακες καθώς επίσης και οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται ανά κατηγορία και 
ειδικότητα  

 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 17.02.2021 (ημερομηνία ανάρτησης   
ανακοίνωσης) έως και 19.02.2021 (η καταληκτική ώρα υποβολής αιτήσεων είναι στις 
15:00΄). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους με όλα τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αίγινας κατόπιν ραντεβού, στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων μέτρων προς αποφυγή της διασποράς του ιού Covid-19, και στην      
ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Αίγινας, Οινώνης 3, Αίγινα, ΤΚ 18010 

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου Αίγινας – τηλ.: 2297320013 ή 2297320058  

Ραντεβού: 2297320021 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος και 

στον ιστότοπο του Δήμου Αίγινας. 

 
 

Ο Δήμαρχος 

 
 
 


