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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     ΠΤΡΓΟ       19 /10/2022 

ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ      ΑΡ. ΠΡΩΣ:   30364 

ΔΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΚΑΙ ΜΙΘΟΔΟΙΑ      

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Ι.Δ.Ο.Χ. ΛΟΓΩ ΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΡΓΟΤ Ε ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΣΑΚΣΗ 

ΑΝΑΓΚΗ ( αφορά τις Δ.Ε. Βώλακος, Ιάρδανου και Ωλένης) 

 

Ο Δήμαρχος ΠΤΡΓΟΤ  

έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική στο 

χώρο της Αυτ/σης – ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ). 

2. Σις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Τπαλλήλων» Προσωπικό για 

κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Σ.Α.». 

3. Σις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, όπως τροποποιήθηκε από τις 

διατάξεις του άρθ. 51 του Ν. 4940/2022 και ορίζει τα εξής: «1. Η πρόσληψη 

προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Φρόνου κατά 

την παρ. 2 του άρθρου 103 του υντάγματος διενεργείται από τις δημόσιες 

υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Σ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς 

και από όλα τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, για 

την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνον: 

α) σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς 

και πυρκαγιές, 

β) σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών 

μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, 

γ) εφόσον η Περιφερειακή Ενότητα ή συγκεκριμένη περιοχή αυτής κηρυχθεί 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση αναγκών εξαιτίας 

άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή 

περιουσίας. 

2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες 

από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την 

επιφύλαξη της παρ. 3, ανανέωση ή παράταση της σύμβασης ή σύναψη νέας 

σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά 

τα λοιπά, για το προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι 
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εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. [1] 

3. Αν βασίμως εκτιμάται από τους φορείς της παρ. 1, ότι οι ανάγκες των περ. 

α', β' και γ' θα συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί 

εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ της 

λήξεως του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανώτατης διάρκειας οκτώ (8) 

μηνών και για αριθμό που εγκρίνει το αρμόδιο όργανο του φορέα για την 

πρόσληψη. τους πίνακες που καταρτίζονται μπορεί να περιληφθούν και 

απασχοληθέντες με σύμβαση της παρ. 2, απαγορευομένης σε κάθε 

περίπτωση της μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου. τις ως 

άνω συμβάσεις δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 5 του π.δ. 

164/2004 (Α' 164). Η συνολική διάρκεια των συμβάσεων των παρ. 1 και 2 δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι 

τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004. [3] 

4. Σο Α..Ε.Π. ασκεί έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων πρόσληψης 

προσωπικού και τήρησης του παρόντος άρθρου». 

4. Σις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015, σύμφωνα με τις 

οποίες  «1. α. Η παρ. 20 περίπτωση α' του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012, 

όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:«20.α. Για την κίνηση διαδικασιών 

πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με 

θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε 

άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Α' 

28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΤ 33/2006 (Α' 280), εξαιρουμένης 

της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με 

αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης 

προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της 

οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο ή κατ' εξαίρεση τους τρεις 

μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της 

αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 1 του 

Ν.3584/2007, όπως ισχύει. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 και 211 του Ν.3584/2007, 

όπως ισχύουν. Από την προηγούμενη έγκριση της ΠΤ 33/2006 εξαιρείται 

επίσης η πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) 

μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα 

άρθρα 20 του Ν.2190/1994 και 212 του Ν.3584/2007. Η ως άνω διαδικασία 

εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των δικαστικών λειτουργών, του 

προσωπικού της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του υντάγματος, καθώς και 

των έμμισθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων.» 
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5. Σις διατάξεις της Π.Τ.. 33/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . 

6. Σις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 “Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε 

θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Σην αριθμ. πρωτ. 11096/21.12.2021 Απόφαση του Γ.Γ. της Πολιτικής 

Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Βώλακος, Ιάρδανου και Ψλένης του 

Δήμου Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των 

συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα  που 

εκδηλώθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 2021 (ΑΔΑ:Ψ80Β46ΝΠΙΘ-Α43). 

8. Σην αριθμ. πρωτ. Α126/09.06.2022 Απόφαση του Γ.Γ. της Πολιτικής 

Προστασίας περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Βώλακος, Ιάρδανου και 

Ψλένης του Δήμου Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών 

και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα  που εκδηλώθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 2021, η οποία θα ισχύει 

έως τις 13-12-2022 (ΧΖΤΖ46ΝΠΙΘ-Υ44). 

9. Σην αρίθ. πρωτ. 28871/05-10-2022 εισήγηση του Σμήματος Πολιτικής 

Προστασίας. 

10. Σην αριθ. 669/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου 

περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, 

λόγω της  κήρυξης  σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, 

των Δημοτικών Ενοτήτων Βώλακος, Ιάρδανου και Ωλένης του Δήμου 

Πύργου (ΑΔΑ: 6Ψ7ΙΨ17-ΟΘΗ). 

11. Σην αριθ. 22629/15-09-2022 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Τπηρεσιών 

περί ύπαρξης πιστώσεων και την αναμόρφωση που πραγματοποιήθηκε με 

την αρίθ. 264/2022 Απόφαση Δ.. 

12. Σην ανάγκη για άμεση πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Πύργου. 

 

Ανακοινώνει 

Σην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έξι  

(6) ατόμων,  για  την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών 

μετά την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των Δημοτικών 

Ενοτήτων Βώλακος, Ιάρδανου και Ωλένης του Δήμου Πύργου της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την 

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που 

προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα  που εκδηλώθηκαν στις 11 

Δεκεμβρίου 2021  στην παραπάνω περιοχή και συγκεκριμένα τους εξής ανά 

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

προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α:ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Τπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

 

201 

Γραφείο Δημάρχου –

Αυτοτελές Σμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Πύργος 

ΣΕ Πολιτικών Μηχανικών  

 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης   και 

έως της 13-12-

2022 

 

1 

202 Γραφείο Δημάρχου –

Αυτοτελές Σμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Πύργος 

ΣΕ Λογιστικής Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης   και 

έως της 13-12-

2022 

 

1 

203 Γραφείο Δημάρχου –

Αυτοτελές Σμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Πύργος 

ΔΕ Διοικητικών Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης   και 

έως της 13-12-

2022 

 

1 

204 Δ/νση Σεχνικών 

Τπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος –

Σμήμα Πολιτικής 

Προστασίας 

 

Πύργος 

ΤΕ Εργατών Γενικών 

Καθηκόντων 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης   και 

έως της 13-12-

2022 

 

3 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β:ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ(ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Σίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα 

201 

ΣΕ Πολιτικών 

Μηχανικών 

 

 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Έργων Τποδομής ή  

Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών Σ.Ε. ή 

Πολιτικών Μηχανικών Σ.Ε. και Μηχανικών Σοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής Σ.Ε.  - Πολιτικών Μηχανικών Σ.Ε. ΣΕΙ  ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων πουδών Επιλογής 

(Π..Ε.) ΣΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΣΕΙ ή 

Προγραμμάτων  πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΣΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
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ΚΑΣΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

 

202 

ΣΕ Λογιστικής 

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 

Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή 

Διοίκησης Κοινωνικών- υνεταιριστικών Επιχειρήσεων και 

Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης 

Μονάδων Σοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Τγείας και 

Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης 

Μονάδων Τγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - 

Διοίκησης Μονάδων Τγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης υστημάτων 

Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών 

και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή 

Λογιστικής ή Λογιστικής και Φρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών 

Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή τελεχών υνεταιριστικών 

Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων  ή Σοπικής Αυτοδιοίκησης ή 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Σοπικής Αυτοδιοίκησης 

ή Συποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Φρηματοοικονομικής 

και Ασφαλιστικής ή Φρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή 

Φρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Φρηματοοικονομικών 

Τπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαικές Φώρες ή 

Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Σουριστικών Επιχειρήσεων και 

Επιχειρήσεων Υιλοξενίας ΣΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (ΠΕ) ΣΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΣΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και 

 β)  γνώση Φειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 

κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

 

203 

ΔΕ Διοικητικών 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 

ειδικότητας και  

  

β) γνώση Φειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 

κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 
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204 

ΤΕ Εργατών Γενικών 

Καθηκόντων 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. 

2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών . 

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά το άρθρο 8 του Τπαλληλικού 

Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την 

επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.  

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου 

προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα 

μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν 

απολυθεί υπό όρο.  

Β. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΨΝ ΠΡΟΟΝΣΨΝ (βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν 

μαζί με την Αίτηση – Τπεύθυνη Δήλωση να προσκομίσουν, τα κατωτέρω 

δικαιολογητικά: 

 Υωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους) ή 

πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους) πρόσφατης έκδοσης . 

 Αντίστοιχος τίτλος απολυτηρίου και αντίστοιχη άδεια όπως ορίζεται στην 

ανακοίνωση με τα λοιπά τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα. 

 Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τυχόν προϋπηρεσία.  

 Τπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ο υποψήφιος ότι 

δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Τπαλληλικού 

Κώδικα  και συγκεκριμένα: 

Α. 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 
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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 ΟΣΑ  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. Τπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης δωδεκαμήνου στο 

δημόσιο ήτοι ότι τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αιτήσεως 

του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 

14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 με την ειδικότητα του εποχιακού εργαζομένου ή 

για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός 

(υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Εξαίρεση αποτελούν όσοι 

υποψήφιοι έχουν εργαστεί σύμφωνα με την παρ.3 περ.3 της παρούσης (σημ.: 

με έντονη γραφή  και υπογράμμιση). 

ε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία 

απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης του 

(έναρξη και λήξη). Να συμπληρώνεται το υπόδειγμα που συνοδεύει την 

αίτηση. 

 Τπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του 

ν.3584/07 (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας). 

 Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός 

αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου (Α.Υ.Μ) καθώς επίσης και 

επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.A (Αριθμός Μητρώου 

Ε.Υ.Κ.Α) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). 

 

Γ.ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ-ΑΝΑΡΣΗΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την 

υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokolo@1489.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά 

με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δήμος Πύργου, Πατρών και Σάκη Πετροπούλου, Σ.Κ. 27131, Πύργος Ηλείας, 
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απευθύνοντάς την στο Σμήμα  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Μισθοδοσίας (τηλ. επικοινωνίας: 26213 62611). 

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να 

εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα 

γίνονται δεκτές.   

Η Αίτηση – Τπεύθυνη Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει κατά την 

ηλεκτρονική υποβολή να υποβάλλονται σε ένα μόνο αρχείο, για την αποφυγή 

πιθανόν λαθών κατά την εκτύπωση . 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από 

την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Πύργου και  στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του 

Δήμου Πύργου . 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής των αιτήσεων :  Δευτέρα 24 

Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00. 

Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του 

Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πύργου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» καθώς και 

στην ιστοσελίδα  του Δήμου Πύργου (www.cityofpyrgos.gr) προς ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων. 

την ιστοσελίδα θα αναρτηθεί και η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα 

πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι/νες. 

 

        Ο Δήμαρχος  Πύργου 

 

            

        Παναγιώτης Αντωνακόπουλος 
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