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Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2020 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

• Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 25 του  Ν 4440/2016(ΦΕΚ 224 Α) και του 

άρθρου 64 του Ν.4590/2019  

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν..  

• Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 /Α)  

• Την υπ΄ αριθμ.20/04-02-2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρωικής Νήσου  

Ψαρών με θέμα τον Προγραμματισμό προσλήψεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα 

• Την υπ' αριθμό. πρωτ. 24939/04/04/2019( ΑΔΑ: ΠΒΧΘΨ -ΤΕΧ) απόφαση του Υφυπουργού  

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί έγκρισης απασχόλησης Δύο   (2) ατόμων με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο 

Δήμο Ηρωικής Νήσου  Ψαρών 

• Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 686/τ.Β΄/28-02-2019) του Δήμου Ηρωικής Νήσου 

Ψαρών. 

•    Την υπ .αριθμό. 238/21/02/2020  βεβαίωση του Δημάρχου  Ηρωικής Νήσου Ψαρών, περί ύπαρξης 

πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας 

ανακοίνωσης.  

 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Δυο (2) ατόμων για την κάλυψη 

εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών, που 

εδρεύει στα Ψαρά Νομού Χίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 

σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 

ατόμων 

201 
ΔΗΜΟΣ 

ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΨΑΡΩΝ 
Ψαρά ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας 8 μήνες 

 

 

1 

 

202 
ΔΗΜΟΣ 

ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΨΑΡΩΝ 
Ψαρά 

ΥΕ  Εργατών Ύδρευσης 

/Άρδευσης-Αποχέτευσης 
8 μήνες 

 

1 

 

 

ΑΔΑ: 6ΟΥΥΩΗΧ-6ΞΟ



 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

201 & 202 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 
2527/1997). 

 

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

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι 

μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου  Ψαρά. 

 

• ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας , : ΔΗΜΟΣ 

ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΨΑΡΑ ΧΙΟΥ Τ.Κ.82104 και ειδικότερα απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές 

Τμήμα Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών υπόψη κ. Ν. ΓΙΑΝΝΕΛΛΗ (τηλ. επικοινωνίας: 

2274350117) εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας 

δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και 

στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994). 

 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΨΑΡΩΝ 

 

 

 

ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 

ΑΔΑ: 6ΟΥΥΩΗΧ-6ΞΟ
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