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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΊΣΤΗΣ 

Ο Δήμαρχος Μεγίστης, 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 12 παρ. 22 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α'/ 11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 

Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

2. Τα άρθρα 225 και 238 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης 

3. Το υπ' αριθμ. 23440/12-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσληψη Προσωπικού με 

δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη κατεπείγουσων ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών» 

4. Το υπ' αριθμ. 206 παρ. 1του Ν. 3584/2007«Αντιμετώπιση Κατεπειγουσών Εποχικών ή Πρόσκαιρων Αναγκών» 

που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 4325/2015 & με το άρθρο 186 του Ν. 4635/2019. 

5. Την υπ' αριθμ. 14/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας πρόσληψης 

εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως τέσσερις (4) μήνες ( 

άρθρο 186 Ν.4635/2019& άρθρο 41 παρ. 2 του 4325/2015). 

6. Την υπ' αριθμ. 421/14-6-2022 βεβαίωση εγγραφής πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Μεγίστης 

οικονομικού έτους 2022 

7. Τον ΟΕΥ του Δήμου Μεγίστης. 

Προκηρύσσει 

-Την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων τετράμηνης (4μηνης) 

διάρκειας σε σύνολο 12 μηνών κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων για δράσεις Πυροπροστασίας όπως: κοπή και 

απομάκρυνση ξερής ύλης - ξερά χαμηλά κλαδιά και ξερά δέντρα-καθαρισμός απορριμμάτων - κοπή και 

απομάκρυνση χόρτων -εργασίες συντήρησης υποδομών πυροπροστασίας σε χώρους-μονοπάτια και εκτάσεις 

κυρίως στην ζώνη μίξης δασών-πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών 

συγκροτημάτων αλλά και την συντήρηση -βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεγίστης. 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μεγίστης από Δευτέρα   27 

έως και Τετάρτη  29 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:30 

-Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ,να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγίστης  

καθώς και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου μας 

  

 
 

Μεγίστη,  Ημ/νία : 24/06/22 

Αρ. Πρωτ. :395  

ΑΔΑ: 60Ω6ΩΚΟ-ΡΧΝ



 

 

Κωδικός θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 Δήμος Μεγίστης Μεγίστη 

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 4 μήνες 3 

      

 
 

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) 

  

 

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΥΕ πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 
Αναφέρουμε ενδεικτικά: 
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους 

υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι 
μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μεγίστης Νομού Δωδεκανήσου, λόγω παραμεθορίου (άρθρο ένατο παρ. 28 του Ν. 
4057/2012) 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 

ΣΑΜΨΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: 60Ω6ΩΚΟ-ΡΧΝ
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