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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κως, 23-02-2021 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ                                         Αρ. Πρωτ.: 269 
Ρήγα Φεραίου 11 – 85300 Κως   
Τηλ. 22420.29130   
Email: dltko1@otenet.gr   
Πληρ.: Πεταλάς Σπυρίδων   

 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2021 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α’) με τις οποίες 
θεσπίστηκε το άρθρο 175 «Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» σύμφωνα με το 
οποίο: Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α' 214) αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της, ως εξής: «2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης 
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α' 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν 
επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 
οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την 
πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και 
νοσηλευτικού, κατ' εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη 
του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α'134), 
αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις 
των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. 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 στοιχεία Δ1α/Γ.Π. 
οικ.67924/23.10.2020 (Β' 4709) κοινής υπουργικής απόφασης 

4. Το υπ  ́αριθμ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.  

5. Το υπ  ́ αριθμ. πρωτ. 9755/8-2-2021 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

6. Τις ισχύουσες ΚΥΑ και Εγκυκλίους περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού. 
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7. Την υπ’ αριθμ. 19/23-2-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Κω, περί «Έγκρισης προσλήψεων για κατεπείγουσες ανάγκες λόγω 
COVID-19». 

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω. 

Ανακοινώνει 
 

Την κατεπείγουσα κατά το άρθρο 20 του ν. 2190/94 πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid -19 και την ανάγκη 
περιορισμού της διάδοσής του σε υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, 
που εδρεύει στην Κω του Νομού Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά, 
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 

101 
Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο  Κω 

ΚΩΣ 
(Δήμος Κω) 

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 

8 μήνες 2 

102 
Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο  Κω 

ΚΩΣ 
(Δήμος Κω) 

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΕ Διοικητικού - 
Λογιστικού 8 μήνες 

 
2 
 

103 
 

Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο  Κω 

ΚΩΣ 
(Δήμος Κω) 

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών ή ΠΕ 

Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, εν 

ελλείψει ΤΕ 

8 μήνες 1 

104 
Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο  Κω 

ΚΩΣ 
(Δήμος Κω) 

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών ή ΠΕ 

Μηχανολόγων 
Μηχανικών, εν 

ελλείψει ΤΕ 

8 μήνες 1 

105 
Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο  Κω 

ΚΩΣ 
(Δήμος Κω) 

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Τοπογράφων 
Μηχανικών ΠΕ, εν 

ελλείψει ΤΕ 
8 μήνες 

1 
 

 
 

 
 
 
 

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). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

102 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του 
τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και 
Διοίκησης) ή  Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
(ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή  Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: 

– Ενιαίου Λυκείου ή 

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή 

– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και  

 β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

103 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού 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  
 ή 
Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή 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 
και 
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφιοτήτων με τα ανωτέρω υπό α προσόντα, δύναται 
να επιλεγεί υποψήφιος με πτυχίο ΤΕ συναφούς αντικειμένου. 

104 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 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  
 ή 
Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή 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 
 
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφιοτήτων με τα ανωτέρω υπό α προσόντα, δύναται 
να επιλεγεί υποψήφιος με συναφές πτυχίο ΤΕ συναφούς αντικειμένου. 

105 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου 
Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) ή το 
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ 
(ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 
αλλοδαπής 
 
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφιοτήτων με τα ανωτέρω υπό α προσόντα, δύναται 
να επιλεγεί υποψήφιος με συναφές πτυχίο ΤΕ συναφούς αντικειμένου. 

 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  
1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. (Σύμφωνα με 
τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ 128 Α΄) δικαιούνται 
να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί 
προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να 
απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη 
συνείδηση).  
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους .  
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.  
Πιο συγκεκριμένα:  
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή 
συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο 
τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, 
έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.  
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή.  
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού 
Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 
παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε 
υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.  
 
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μόνο ηλεκτρονικά) 
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) 
και των λοιπών ιδιοτήτων τους, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά::  
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1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (διατίθεται από την υπηρεσία – Προσοχή : η αίτηση 
συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να 
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται 
δεκτές). 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.  
3. Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο διατίθεται μαζί με την αίτηση από την υπηρεσία) στην οποία 
θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.  
4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών, όπου 
απαιτείται καθώς και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.  
5. Για θέση ΤΕ και ΠΕ Πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ ( όπως ορίζεται 
στο ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) /Απόδειξη χειρισμού Η/Υ (17-9-2020) του ΑΣΕΠ ). 
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (έντυπο διατίθεται μαζί με την αίτηση από την 
υπηρεσία), στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει την προϋπηρεσία του (χρόνο 
απασχόλησης & ειδικότητα) καθώς και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
σύμφωνα με την προαναφερθείσα παράγραφο σχετικά με την βαθμολογούμενη εμπειρία. 
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ( έντυπο διατίθεται μαζί με την αίτηση από την 
υπηρεσία), στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει «εάν τους τελευταίους 12 μήνες από 
την υποβολή της αίτησης του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό 
πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, 
ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που 
έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησής του». 
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ( έντυπο διατίθεται μαζί με την αίτηση από την 
υπηρεσία), στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι: «Δεν ανήκουν στις ομάδες 
αυξημένου κινδύνου λόγω COVID-19 της αριθμ. ΔΙ∆ΑΔ/Φ64/420/16446/17-9-2020 με 
ΑΔΑ : ΩΔΧ746Μ7Λ6-956) και ότι δεν θα κάνουν χρήση οποιασδήποτε διευκόλυνσης 
(άδειες ειδικού σκοπού κλπ.) λόγω COVID-19». 
 
Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας 
μας, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».  
 
Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν, 
μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο 
στο email:  dltko1@otenet.gr. 
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει 
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες 
αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 
Όλα τα  δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την 
αίτηση. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω 
διαδικασία. 
Η γνώση Η/Υ αποδεικνύεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα  . 
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του 
π.δ.164/2004(Α'134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους 
σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. 
Το εμπρόθεσμο των ηλεκτρονικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και 
ώρα που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, στην υπηρεσία μας στην 
ανωτέρω διεύθυνση. 

ΑΔΑ: 6Κ0ΗΟΡΓΜ-ΞΩΦ



Σελίδα 6 από 6 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τρίτη 24-02-2021 και ώρα 10:00 π.μ. 
έως και Πέμπτη 26-02-2021 και ώρα 10:00 π.μ.. 
 
Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, θα γίνει με 
απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω. 

 
Ο Πρόεδρος 

Του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω 
 

 
Χόνδρος Κωνσταντίνος 
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