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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΠΤΡΓΟ       19/10/2022 

ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ     ΑΡ. ΠΡΩΣ:  30363 

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 τη Δ.Κ. Κορυφής της Δ.Ε. Ιάρδανου) 

 

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 εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

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 
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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.» 

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. Α676/11-07-2022 Απόφαση του Γ.Γ. της Πολιτικής 

Προστασίας περί κήρυξης  σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Κορυφής της Δημοτικής Ενότητας 

Ιαρδάνου του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την διαχείριση των συνεπειών που 

προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 

ΑΔΑ: 6ΖΥ1Ω17-ΡΔ6



 3

 

05-07-2022 στην παραπάνω περιοχή. (9Α1Π46ΝΠΙΘ-ΘΓΞ) η οποία έχει ισχύ 

έως τις 05-01-2023 . 

8. Σην αρίθ. πρωτ. 28872/06-10-2022 (ορθή επανάληψη) εισήγηση του Σμήματος 

Πολιτικής Προστασίας. 

9. Σην αριθ.  668 /2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Πύργου περί έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού  ΙΔΟΦ για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών,  λόγω της  κήρυξης  σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας 

Κορυφής της Δημοτικής Ενότητας Ιαρδάνου του Δήμου Πύργου (ΑΔΑ: 

6Μ8ΠΨ17-267). 

10. 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.. 

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

 

Ανακοινώνει 

Σην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

δεκαεννέα (19) ατόμων,  για  την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και 

πρόσκαιρων αναγκών μετά την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Κορυφής της Δημοτικής 

Ενότητας Ιαρδάνου του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την διαχείριση των συνεπειών που 

προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 

05-07-2022 στην παραπάνω περιοχή και συγκεκριμένα τους 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): 

ΠΙΝΑΚΑ Α:ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ  ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

 

101 

Γραφείο Δημάρχου –

Αυτοτελές Σμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Πύργος 

Π.Ε. Γεωλόγων   Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης   και 

έως της 05-01-

2023  

 

1 

 

102 

Γραφείο Δημάρχου –

Αυτοτελές Σμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Πύργος 

ΔΕ Διοικητικών   Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης   και 

έως της 05-01-

2023 

 

4 

ΑΔΑ: 6ΖΥ1Ω17-ΡΔ6



 4

 

103 Γραφείο Δημάρχου –

Αυτοτελές Σμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Πύργος 

ΔΕ Φειριστών 

 Μηχανημάτων Έργου  -   

εκσκαφέα φορτωτή τύπου 

jcb 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης   και 

έως της 05-01-

2023 

 

1 

104 Γραφείο Δημάρχου –

Αυτοτελές Σμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Πύργος 

ΔΕ Φειριστή Σρακτέρ Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης   και 

έως της 05-01-

2023 

 

1 

105 Γραφείο Δημάρχου - 

Αυτοτελές Σμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Πύργος 

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 

 Αυτοκινήτων 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης   και 

έως της 05-01-

2023 

 

1 

106 Γραφείο Δημάρχου - 

Αυτοτελές Σμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Πύργος 

ΔΕ Οδηγών με ταχογράφο Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης   και 

έως της 05-01-

2023 

 

1 

 

107 

Γραφείο Δημάρχου –

Αυτοτελές Σμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

Πύργος ΤΕ Εργατών /Εργατριών 

Γενικών Καθηκόντων 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης   και 

έως της 05-01-

2023 

10 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β:ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ(ανά κωδικό θέσης) 

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

 

101 

Π.Ε. Γεωλόγων   

 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΑΕΙ ή 

το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

 (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 

κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων πουδών 

Επιλογής (Π..Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης Γεωτεχνικού 

επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου ή Βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού 

επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου.  

102  

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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103 

ΔΕ Χειριστών 

Μηχανημάτων Έργου, 

εκσκαφέα φορτωτή 

τύπου jcb 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Β’ τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας 

Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του 

άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Υ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Υ.Ε.Κ. 

519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει 

(*)  

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική  

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή 

Σεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή 

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Σεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 

Επαγγελματικής χολής ή Σεχνικών Επαγγελματικών χολών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 

1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην 

απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού - χειριστή. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και 

αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για 

την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού - 

χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε 

με  συνυπολογισμό και εμπειρίας (*). 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Β’ τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας 

Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του 

άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Υ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Υ.Ε.Κ. 

519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει 

(*) και 

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική 

και 

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 

κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  

τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια 

μηχανοδηγού – χειριστή. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο 

υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  

υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού - χειριστή χορηγήθηκε 

βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 
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εμπειρίας (*).   

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Β’ τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας 

Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του 

άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Υ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Υ.Ε.Κ. 

519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(*) και 

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική 

και 

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Σεχνικής χολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 

μηχανοδηγού – χειριστή (*).  

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Β’ τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας 

Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του 

άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Υ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Υ.Ε.Κ. 

519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(*) και 

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική 

και 

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Σεχνικής χολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 

μηχανοδηγού – χειριστή (*). 

 

(*) ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 
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Τποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του 

π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική 

άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν 

σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν 

τα ανωτέρω στοιχεία.  

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 

βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών 

χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν 

βάσει του π.δ. 22/1976 (ΥΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’). 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το 

Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον 

τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης 

κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  

άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΥΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). την περίπτωση που 

οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να 

γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας 

οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης 

ημεδαπής. 

104 

ΔΕ Χειριστή Σρακτέρ 

α)  Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα 

τρακτέρ) και 

β) άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική και  

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας 

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 

ή 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 

το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο 

κατώτερης Σεχνικής χολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την 

απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή. 

105 

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 

Αυτοκινήτων 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων  ή 

βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος 

τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη, και  

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας  

                 ή 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
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τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι 

και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο 

απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Σεχνικής χολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή 

άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση της παραπάνω 

άδειας επαγγέλματος ή βεβαίωσης αναγγελίας. 
 

106 

ΔΕ Οδηγών με 

ταχογράφο 

 

 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων  Σεχνικού 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Τποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων 

ή Εκπαιδευτή Τποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή 

πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΣΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 

υστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος 

Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Σεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας 

Μηχανικής Αυτοκινήτων του Σομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών υστημάτων Αυτοκινήτου του Σομέα 

Οχημάτων ή  Σεχνικής Επαγγελματικής χολής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή χολής Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή 

συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

Ηλεκτρολογικών υστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών 

υστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Σεχνίτης Ηλεκτρολόγος 

Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού υστήματος Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Σεχνιτών Ηλεκτρολογικών υστημάτων 

Αυτοκινήτων ή Σεχνιτών Μηχανών και υστημάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Σεχνικού Μηχανοτρονικής ή 

αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Σεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Σεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Επαγγελματικής χολής ή Σεχνικής Επαγγελματικής χολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή χολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 

1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) 

κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  

δ) Κάρτα  Χηφιακού  Σαχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ. 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω 
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προσόντα) 

 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) 

κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα  Χηφιακού  Σαχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 

το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου 

χολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Σεχνικής χολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Σεχνικής χολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 

3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, 

μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) 

κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα  Χηφιακού  Σαχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 

το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου 

χολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Σεχνικής χολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Σεχνικής χολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 

3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 
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μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) 

κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα  Χηφιακού  Σαχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ. 

 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (σύμφωνα με την απαιτούμενη 

κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού 

Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: 

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ 

και το οποίο εκδίδεται από την Τπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 

της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του 

ενδιαφερομένου. 

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού 

αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή 

υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την 

ανακοίνωση. 

ΠΡΟΟΧΗ: ε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση 

μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του 

ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της 

διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΗ της αρμόδιας 

υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να 

αναφέρονται: 

 Σο ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη 

βεβαίωση 

 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και 

η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη) 

 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και 

απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του 

(έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε 

διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας 

ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν 

οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.  

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία 

της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά 

μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, 

πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας 
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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 

υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

ε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη 

βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία 

να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και 

 η προσκόμιση Τπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του 

ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την 

ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας 

επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την 

ανακοίνωση. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το 

Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον 

τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης 

κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  

άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΥΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). την περίπτωση που 

οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να 

γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας 

οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης 

ημεδαπής. 

 

107 

ΤΕ Εργατών/εργατριών 

γενικών καθηκόντων 

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 

του Ν. 2527/97. 
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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 

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 
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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, 

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. 
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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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