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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ  ΠΡΟΛΘΨΘ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΗ 

ΔΡΓΑΙΑ Ι.Γ.Ο.Υ.ΛΟΓΩ ΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΤΡΓΟΤ Δ ΚΑΣΑΣΑΗ 
ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

 

Ο Δήμαρχοσ ΠΤΡΓΟΤ  
ζχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 (Νζα Αρχιτεκτονικι ςτο χϊρο 
τθσ Αυτ/ςθσ – ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ). 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 212 του Ν. 3584/2007 «Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ 
Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων» Προςωπικό για κατεπείγουςεσ εποχικζσ ι 
πρόςκαιρεσ ανάγκεσ Ο.Σ.Α.». 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 36 του ν. 4765/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ του ςυςτιματοσ 
προςλιψεων ςτον δθμόςιο τομζα και ενίςχυςθ του Ανϊτατου υμβουλίου 
Επιλογισ Προςωπικοφ (Α..Ε.Π.) και λοιπζσ διατάξεισ».  

4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 20 του ν.2190/1994, όπωσ αντικαταςτάκθκε 
με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 9 του ν. 3812/2009 και ιςχφει, ωσ 
ακολοφκωσ: «1. Η πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
οριςμζνου χρόνου κατά το άρκρο 103 παράγραφοσ 2 του υντάγματοσ από τισ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τουσ Ο.Σ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, 
κακϊσ και από όλα τα νομικά πρόςωπα του άρκρου 14 παρ. 1 του παρόντοσ, για 
τθν αντιμετϊπιςθ απρόβλεπτων και επειγουςϊν αναγκϊν επιτρζπεται μόνο ςε 
περιπτϊςεισ εκτεταμζνων ηθμιϊν από ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ, παγετοφσ και 
πυρκαγιζσ. Επιτρζπεται επίςθσ θ πρόςλθψθ από τισ πιο πάνω υπθρεςίεσ και 
φορείσ ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ ςε περιπτϊςεισ άμεςθσ ανάγκθσ 
λιψθσ προλθπτικϊν ι καταςταλτικϊν μζτρων λόγω ςοβαρισ απειλισ τθσ δθμόςιασ 
υγείασ. Για τθν αντιμετϊπιςθ όμοιων αναγκϊν εξαιτίασ άλλων γεγονότων από τα 
οποία προκφπτει άμεςοσ κίνδυνοσ ηωισ ι περιουςίασ, θ πρόςλθψθ επιτρζπεται 
μόνο εφόςον ο νομόσ ι ςυγκεκριμζνθ περιοχι αυτοφ κθρυχκεί ςε κατάςταςθ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ.» 

5. Σθν αρικμ. 10624/3.12.2021 Απόφαςθ του Γ.Γ. τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ περί 
κιρυξθσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Πφργου  του Διμου Πφργου τθσ Περιφερειακισ 
Ενότθτασ Ηλείασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ Πολιτικισ Προςταςίασ ζωσ και 2/06/2022. 

6. Σθν αρικ. 686/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Πφργου περί 
πρόςλθψθσ προςωπικοφ για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν πρόςκαιρων 
αναγκϊν, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. 

7. Σθν αρικ. 36710/21.12.2021 Βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν περί 
φπαρξθσ πιςτϊςεων. 

8. Σθν ανάγκθ για άμεςθ πρόςλθψθ ζκτακτου προςωπικοφ ςτο Διμο Πφργου. 
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Ανακοινώνει 
Σθν πρόςλθψθ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου εννζα  (9) 

ατόμων,  για  τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν και πρόςκαιρων αναγκϊν μετά τθν κιρυξθ 
τησ Δημοτικήσ Ενότητασ Πφργου  του Δήμου Πφργου τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ 
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτισ 3/12/2021 και για 
τθν αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων αναγκϊν και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν που 
προζκυψαν από ζντονα καιρικά φαινόμενα (ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ, πλθμμφρεσ) που 
εκδθλϊκθκαν ςτισ 29 και 30-11-2021 ςτθν παραπάνω περιοχι και ςυγκεκριμζνα τουσ εξισ 
ανά υπθρεςία ζδρα, ειδικότθτα και διάρκεια ςφμβαςθσ, αρικμοφ ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α), 
με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα (τυπικά και τυχόν πρόςκετα) προςόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Τπηρεςία 
Ζδρα 

υπηρεςίασ 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
ςφμβαςησ 

Αριθμόσ 
ατόμων 

 
101 

Δ/νςθ Σεχνικϊν 
Τπθρεςιϊν και 
Περιβάλλοντοσ 

 
Πφργοσ 

ΣΕ Πολιτικόσ Μθχανικόσ-ΣΕ 
ζργων υποδομισ 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και 
ζωσ 2/8/2022 
 
 

 
1 

102 Δ/νςθ Σεχνικϊν 
Τπθρεςιϊν και 
Περιβάλλοντοσ 

Πφργοσ ΣΕ Πολιτικόσ Μθχανικόσ Από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και 
ζωσ 2/8/2022 

1 

103 Δ/νςθ Σεχνικϊν 
Τπθρεςιϊν και 
Περιβάλλοντοσ 

Πφργοσ ΔΕ Χειριςτϊν εκςκαφζα – 
φορτωτι τφπου jcb 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και 
ζωσ 2/8/2022 

1 

104 Δ/νςθ Σεχνικϊν 
Τπθρεςιϊν και 
Περιβάλλοντοσ 

Πφργοσ ΔΕ Χειριςτι τρακτζρ Από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και 
ζωσ 2/8/2022 

1 

105 Δ/νςθ Σεχνικϊν 
Τπθρεςιϊν και 
Περιβάλλοντοσ 

Πφργοσ ΤΕ Εργατϊν /Εργατριϊν 
Γενικϊν Κακθκόντων  
 

Από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και 
ζωσ 2/8/2022 

5 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

 
101  

ΣΕ Πολιτικϊν 
Μθχανικϊν-Ζργων 

υποδομισ 

Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Πολιτικϊν Ζργων Τποδομισ ι  Πολιτικϊν Δομικϊν 
Ζργων ι Πολιτικϊν Μθχανικϊν Σ.Ε. ι Πολιτικϊν Μθχανικϊν Σ.Ε. και 
Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ Σ.Ε.  - Πολιτικϊν Μθχανικϊν 
Σ.Ε. ΣΕΙ  ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ 
(Π..Ε.) ΣΕΙ  ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα  πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι 
Προγραμμάτων  πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ 
ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι 
αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
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102 TE Πολιτικϊν 
Μθχανικϊν  

Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Πολιτικϊν Εργων Τποδομισ ι  Πολιτικϊν Δομικϊν 
Εργων ι Πολιτικϊν Μθχανικϊν Σ.Ε. ι Πολιτικϊν Μθχανικϊν Σ.Ε. και 
Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ Σ.Ε.  - Πολιτικϊν Μθχανικϊν 
Σ.Ε. ΣΕΙ  ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ 
(Π..Ε.) ΣΕΙ  ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα  πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι 
Προγραμμάτων  πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ 
ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι 
αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι 

αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
103 

ΔΕ Χειριςτϊν εκςκαφζα 
φορτωτι τφπου jcb 

α)  Άδεια μθχανοδθγοφ-χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων 
ομάδασ Β'  τάξθ Δ' ι άδεια χειριςτι μθχανθμάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ Β' 
ειδικότθτασ 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 τθσ κατάταξθσ του άρκρου 2 
τθσ απόφαςθσ με αρικμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013  όπωσ 
τροποποιικθκε   και ιςχφει, και 
β)  Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου εραςιτεχνικι ι επαγγελματικι,  και  
γ) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι 
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ 

ή 
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο 
τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 
1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο  τίτλο 
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 
1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν,  μετά τθν απόκτθςθ τθσ 
παραπάνω άδειασ χειριςτι. 

104 ΔΕ Χειριςτι τρακτζρ α)  Άδεια οδθγοφ γεωργικοφ μθχανιματοσ (διαξονικοφ ελκυςτιρα τρακτζρ),  
και β) άδεια οδιγθςθσ επαγγελματικι ι εραςιτεχνικι και  
β) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι 
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
αλλοδαπισ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ 

ή 
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο 
τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 
1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο  τίτλο 
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 
1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν,  μετά τθν απόκτθςθ τθσ 
παραπάνω άδειασ χειριςτι. 

 

108 
ΤΕ Εργατϊν/εργατριϊν 
γενικϊν καθηκόντων 

 
Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 5 παρ. 2 

του Ν.2527/97. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
1. Να είναι Ελλθνεσ Πολίτεσ ι πολίτεσ χϊρασ κράτουσ –μζλουσ τθσ Ε.Ε 
2. Να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν  
3. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν 

εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςεωσ που επιλζγουν 
4. Να μθν ζχουν κϊλυμα διοριςμοφ  

 Πιο ςυγκεριμζνα: 
α) να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, 
υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, 
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κακϋυποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ 
γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, 
β)να μθν είναι υπόδικοι που ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα ι κατϋάλλον 
νόμιμο τρόπο ( άρκρο 43 του Ν.4319/2013) για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ 
περίπτωςθσ α, ζςτω και αν το αδίκθμα αυτό ζχει παραγραφεί, 
γ) να μθν ζχουν ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο 
διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι,  
δ) να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό 
επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ 
καταςτάςεισ. 
ε) να μθν ζχουν απολυκεί από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι ΟΣΑ  ι άλλου Νομικοφ 
Προςϊπου του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ 
παφςεωσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο οφειλόμενο ςε 
υπαιτιότθτα του εργαηομζνου, αν δεν παρζλκει πενταετία από τθν απόλυςθ. 
 
Β. ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
 
Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των  
λοιπϊν ιδιοτιτων τουσ και τθσ εμπειρίασ τουσ οφείλουν να προςκομίςουν, τα κατωτζρω 
δικαιολογθτικά: 

 Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ, 
 Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ (για τουσ ζγγαμουσ) ι πιςτοποιθτικό 

γζννθςθσ (για τουσ άγαμουσ) πρόςφατθσ ζκδοςθσ . 
 Αντίςτοιχοσ τίτλοσ απολυτθρίου και αντίςτοιχθ άδεια όπωσ ορίηεται ςτθν 

ανακοίνωςθ με τα λοιπά τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα. 
  Πρόςφατθ βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τυχόν προχπθρεςία.  
 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχουν κϊλυμα απαςχόλθςθσ ςτο δθμόςιο εντόσ 

δωδεκάμθνου (παραλαβι υποδείγματοσ από τθν υπθρεςία μασ). 
 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι πλθροφν τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται 

για τουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ του πρϊτου μζρουσ του ν.3584/07 (παραλαβι 
υποδείγματοσ από τθν υπθρεςία μασ). 

 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλόλθτα που τουσ 
επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςθσ που επιλζγουν. 

 Αντίγραφο Αρικμοφ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου (Α.Μ.Α.) 
 Αντίγραφο ΑΜΚΑ 
 Αντίγραφο ΑΦΜ 

 

Γ.ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ-ΑΝΑΡΣΘΘ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθ ςυνθμμζνθ αίτθςθ και να τθν 
υποβάλλουν μαηί με τα ςχετικά δικαιολογθτικά είτε ηλεκτρονικά ςτη διεφθυνςη  
ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (protokolo@1489.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με 
ςυςτημζνη επιςτολή, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:  Δήμοσ 
Πφργου, Πατρϊν και Σάκη Πετροποφλου, Σ.Κ. 27131, Πφργοσ Θλείασ, απευθφνοντάσ την  
ςτο Σμήμα  Διοίκηςησ Ανθρϊπινου Δυναμικοφ και Μιςθοδοςίασ, υπόψη κασ 
Αςημακοποφλου Ηωήσ (τηλ. επικοινωνίασ: 26213 62611). 

Η αίτθςθ ςυμμετοχισ, που κα υποβλθκεί θλεκτρονικά, πρζπει απαραιτιτωσ να 
εμφανίηεται υπογεγραμμζνθ, με φυςικι υπογραφι. Ανυπόγραφεσ αιτιςεισ δεν κα 
γίνονται δεκτζσ.   
Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι τρεισ (3) εργάςιμεσ ημζρεσ. 
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Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα αποςτολισ των αιτιςεων  Πζμπτθ 13   Ιανουαρίου 2022 
και ϊρα 15:00. 
Δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ κα γίνει ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ 
καταςτιματοσ του Διμου Πφργου, ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα  
του Διμου Πφργου (www.cityofpyrgos.gr) προσ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων. 
τθν ιςτοςελίδα κα αναρτθκεί και θ αίτθςθ και οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ που κα πρζπει να 
ςυμπλθρϊςουν οι ενδιαφερόμενοι/νεσ. 
                                                                                                         Ο Δήμαρχοσ Πφργου 
            
           Παναγιϊτησ Αντωνακόπουλοσ 
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