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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΠΤΡΓΟ          14 /12/2022 

ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ     ΑΡ. ΠΡΨΣ:       37526 

ΔΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΚΑΙ ΜΙΘΟΔΟΙΑ      

 

ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ  ΠΡΟΛΗΧΗ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Ι.Δ.Ο.Φ. ΛΟΓΨ 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 άρκρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 (Νζα Αρχιτεκτονικι ςτο χϊρο 
τθσ Αυτ/ςθσ – ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΘ). 

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, όπωσ τροποποιικθκε από τισ 
διατάξεισ του άρκ. 51 του Ν. 4940/2022 και ορίηει τα εξισ: «1. Η πρόςλθψθ 
προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου κατά τθν παρ. 
2 του άρκρου 103 του Συντάγματοσ διενεργείται από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τα 
Ν.Π.Δ.Δ. και τουσ Ο.Τ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, κακϊσ και από όλα τα νομικά 
πρόςωπα τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του παρόντοσ, για τθν αντιμετϊπιςθ 
απρόβλεπτων και επειγουςϊν αναγκϊν επιτρζπεται μόνον: 
α) ςε περιπτϊςεισ εκτεταμζνων ηθμιϊν από ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ, παγετοφσ και 
πυρκαγιζσ, 
β) ςε περιπτϊςεισ άμεςθσ ανάγκθσ λιψθσ προλθπτικϊν ι καταςταλτικϊν μζτρων 
λόγω ςοβαρισ απειλισ τθσ δθμόςιασ υγείασ, 
γ) εφόςον θ Περιφερειακι Ενότθτα ι ςυγκεκριμζνθ περιοχι αυτισ κθρυχκεί ςε 
κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αντιμετϊπιςθ αναγκϊν εξαιτίασ άλλων 
γεγονότων από τα οποία προκφπτει άμεςοσ κίνδυνοσ ηωισ ι περιουςίασ. 
2. Η διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ οκτϊ (8) μινεσ από 
τθν επζλευςθ του γεγονότοσ ι τθν κιρυξθ κατάςταςθσ ανάγκθσ. Με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 3, ανανζωςθ ι παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ ι ςφναψθ νζασ ςφμβαςθσ ι 
μετατροπι ςε ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου, απαγορεφονται. Κατά τα λοιπά, για το 
προςωπικό του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ.  
3. Αν βαςίμωσ εκτιμάται από τουσ φορείσ τθσ παρ. 1, ότι οι ανάγκεσ των περ. α', β' 
και γ' κα ςυνεχιςκοφν και πζραν του οκταμινου, θ αρμόδια αρχι κινεί εγκαίρωσ και 
ςε κάκε περίπτωςθ τριάντα (30) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ λιξεωσ του οκταμινου, 
τθ διαδικαςία νζων προςλιψεων με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 
χρόνου ανϊτατθσ διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν και για αρικμό που εγκρίνει το αρμόδιο 
όργανο του φορζα για τθν πρόςλθψθ. Στουσ πίνακεσ που καταρτίηονται μπορεί να 
περιλθφκοφν και απαςχολθκζντεσ με ςφμβαςθ τθσ παρ. 2, απαγορευομζνθσ ςε 
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κάκε περίπτωςθ τθσ μετατροπισ τθσ ςφμβαςθσ ςε αορίςτου χρόνου. Στισ ωσ άνω 
ςυμβάςεισ δεν εφαρμόηονται οι περιοριςμοί του άρκρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α' 
164). Η ςυνολικι διάρκεια των ςυμβάςεων των παρ. 1 και 2 δεν επιτρζπεται να 
υπερβαίνει το ανϊτατο χρονικό διάςτθμα των είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 6 του π.δ. 164/2004. *3+ 
4. Το Α.Σ.Ε.Π. αςκεί ζλεγχο ςυνδρομισ των προχποκζςεων πρόςλθψθσ προςωπικοφ 
και τιρθςθσ του παρόντοσ άρκρου». 

4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 1α του άρκρου 41 του Ν. 4325/2015, ςφμφωνα με τισ οποίεσ  
«1. α. Η παρ. 20 περίπτωςθ α' του άρκρου ζνατου του Ν.4057/2012, όπωσ ιςχφει, 
τροποποιείται ωσ εξισ:«20.α. Για τθν κίνθςθ διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ ι διοριςμοφ 
μόνιμου προςωπικοφ, προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 
χρόνου, κακϊσ και προςωπικοφ με κθτεία, με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου ι 
μίςκωςθσ ζργου ι οποιαςδιποτε άλλθσ μορφισ ςτουσ φορείσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 
14 του Ν.2190/1994 (Α' 28) απαιτείται προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΠΥΣ 33/2006 (Α' 
280), εξαιρουμζνθσ τθσ πρόςλθψθσ ζκτακτου προςωπικοφ για τθν εκτζλεςθ ζργων με 
αυτεπιςταςία και των υδρονομζων άρδευςθσ, κακϊσ και τθσ πρόςλθψθσ 
προςωπικοφ για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν ι εποχικϊν ι πρόςκαιρων 
αναγκϊν με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου τθσ οποίασ θ διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τουσ δφο ι κατ' εξαίρεςθ τουσ τρεισ μινεσ, μζςα ςε ςυνολικό διάςτθμα 
δϊδεκα μθνϊν ςτουσ φορείσ τθσ αυτοδιοίκθςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, όπωσ ιςχφει. Για τισ πιο πάνω κατθγορίεσ 
προςωπικοφ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 209 και 211 του Ν.3584/2007, 
όπωσ ιςχφουν. Από τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται επίςθσ θ 
πρόςλθψθ προςωπικοφ με διάρκεια ςφμβαςθσ ζωσ οκτϊ (8) μινεσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν αναγκϊν, ςφμφωνα με τα άρκρα 20 του 
Ν.2190/1994 και 212 του Ν.3584/2007. Η ωσ άνω διαδικαςία εφαρμόηεται και ςτισ 
περιπτϊςεισ των δικαςτικϊν λειτουργϊν, του προςωπικοφ τθσ παραγράφου 6 του 
άρκρου 16 του Συντάγματοσ, κακϊσ και των ζμμιςκων δικθγόρων και νομικϊν 
ςυμβοφλων.» 

5. Σισ διατάξεισ τθσ Π.Τ.. 33/2006 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει . 
6. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 50/2001 “Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ 

φορζων του δθμόςιου τομζα” όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
7. Σθν αρικμ. πρωτ. Α676/11-07-2022 Απόφαςθ του Γ.Γ. τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ περί 

κιρυξθσ  ςε κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Πολιτικισ Προςταςίασ τησ Δημοτικήσ 
Κοινότητασ Κορυφήσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιαρδάνου του Διμου Πφργου, τθσ 
Περιφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ, τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν 
διαχείριςθ των ςυνεπειϊν που προζκυψαν από τθν καταςτροφικι δαςικι πυρκαγιά 
που εκδθλϊκθκε ςτισ 05-07-2022 ςτθν παραπάνω περιοχι. (9Α1Π46ΝΠΙΘ-ΘΓΞ) θ 
οποία ζχει ιςχφ ζωσ τισ 05-01-2023           

8. Σθν αρίκ. πρωτ. 34553/22-11-2022 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του Σμιματοσ 
Πολιτικισ Προςταςίασ. 

9. Σθν αρικ.  890 /2022 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Πφργου περί 
ζγκριςθσ πρόςλθψθσ ζκτακτου προςωπικοφ  ΙΔΟΧ για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων 
αναγκϊν,  λόγω τθσ  κιρυξθσ  ςε κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Πολιτικισ 
Προςταςίασ τησ Δημοτικήσ Κοινότητασ Κορυφήσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιαρδάνου 
του Διμου Πφργου (ΑΔΑ: 9ΑΣ8Ω17-1ΤΚ). 

10. Σθν αρικ. 35311/28-11-2022 Βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν περί 
φπαρξθσ πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2023. 

11. Σθν ανάγκθ για άμεςθ πρόςλθψθ ζκτακτου προςωπικοφ ςτο Διμο Πφργου. 
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Ανακοινώνει 

Σθν πρόςλθψθ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 
δεκατεςςάρων (14) ατόμων, διάρκειασ τεςςάρων (4) μθνϊν, για  τθν αντιμετϊπιςθ 
κατεπειγουςϊν και πρόςκαιρων αναγκϊν μετά τθν κιρυξθ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ Πολιτικισ Προςταςίασ τησ Δημοτικήσ Κοινότητασ Κορυφήσ τθσ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Ιαρδάνου του Διμου Πφργου, τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ, τθσ 
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν διαχείριςθ των ςυνεπειϊν που προζκυψαν 
από τθν καταςτροφικι δαςικι πυρκαγιά που εκδθλϊκθκε ςτισ 05-07-2022 ςτθν 
παραπάνω περιοχι και λόγω του  ότι ζωσ ςιμερα, λόγω των εκτεταμζνων ηθμιϊν 
που ζχει υποςτεί θ κοινότθτα ςε υποδομζσ, κατοικίεσ κι επιχειριςεισ , δεν ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταγραφι και θ αποκατάςταςι τουσ. Σο παρακάτω προςωπικό 
κ’απαςχολθκεί ςτθν καταγραφι καταςτροφϊν από τισ πυρκαγιζσ, ςε αυτοψίεσ, 
επιμετριςεισ, εκπόνθςθ μελετϊν, οργάνωςθ φακζλου καταςτροφισ και ςτον 
ςυντονιςμό και τθν υλοποίθςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν πρϊτθσ ανάγκθσ, 
ςυγκεκριμζνα ςτισ 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 ΕΠΟΦΙΚΟΤ  ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

 

101 

Γραφείο Δημάρχου –

Αυτοτελές Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Πύργος 

Π.Ε. Διοικητικών  Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

τη 

συμπλήρωση 4 

μηνών 

 

1 

 

102 

Γραφείο Δημάρχου –

Αυτοτελές Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Πύργος 

ΠΕ Περιβαλλοντολόγων  Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

τη 

συμπλήρωση 4 

μηνών 

 

1 

103 Γραφείο Δημάρχου –

Αυτοτελές Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Πύργος 

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

τη 

συμπλήρωση 4 

μηνών 

 

1 

104 Γραφείο Δημάρχου –

Αυτοτελές Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Πύργος 

ΤΕ Γεωπόνων Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

τη 

συμπλήρωση 4 

μηνών 

 

1 

105 Γραφείο Δημάρχου - 

Αυτοτελές Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Πύργος 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Δομικών Έργων 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

τη 

συμπλήρωση 4 

μηνών 

 

1 
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106 Γραφείο Δημάρχου - 

Αυτοτελές Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Πύργος 

ΔΕ Διοικητικών Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

τη 

συμπλήρωση 4 

μηνών 

 

2 

 

107 

Γραφείο Δημάρχου –

Αυτοτελές Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

Πύργος ΔΕ  Χειριστών 

μηχανημάτων έργου 

εκσκαφέα – φορτωτή 

τύπου ( JCB) 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

τη 

συμπλήρωση 4 

μηνών 

2 

108 Γραφείο Δημάρχου – 

Αυτοτελές Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

Πύργος ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 

με ΠΕΙ 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

τη 

συμπλήρωση 4 

μηνών 

2 

109 Γραφείο Δημάρχου – 

Αυτοτελές Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

Πύργος ΔΕ Οδηγών με ΠΕΙ και 

ταχογράφο 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

τη 

συμπλήρωση 4 

μηνών 

1 

110 Γραφείο Δημάρχου – 

Αυτοτελές Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας 

Πύργος ΥΕ Εργάτες Γενικών 

Καθηκόντων 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

τη 

συμπλήρωση 4 

μηνών 

2 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β:ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ(ανά κωδικό θέσης) 

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

101 

Π.Ε. Διοικητικών  

 

 α) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) 
ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ β) Γνϊςθ 
Χειριςμοφ Θ/Τ. 

 

102 

ΠΕ 

Περιβαλλοντολόγων 

 α)Πτυχίο ι δίπλωμα Περιβάλλοντοσ ι Χθμικϊν Μθχανικϊν ι Μθχανικϊν 
Περιβάλλοντοσ, ι Διαχείριςθσ Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν Πόρων ι 
Γεωγραφίασ ι Επιςτιμθσ τθσ Θάλαςςασ ι Βιολογίασ, ι Φυςικισ ι 
Χθμείασ ι Βιοχθμείασ, ι Ιατρικισ Βιοχθμείασ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι 
δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι 
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ ι ταυτόςθμο κατά 
περιεχόμενο ειδικότθτασ πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) 
ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ και β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 
του τίτλου ςπουδϊν 
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103 

ΣΕ 

Διοικητικού - 

Λογιστικού 

α) Πτυχίο ι δίπλωμα Βιβλιοκθκονομίασ ι Βιβλιοκθκονομίασ και 
υςτθμάτων Πλθροφόρθςθσ ι Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν ι Διεκνοφσ 
Εμπορίου ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ Κοινωνικϊν- 
υνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων και Οργανϊςεων ι Διοίκθςθσ και 
Διαχείριςθσ Ζργων ι Διοίκθςθσ Μονάδων Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι 
Διοίκθςθσ Μονάδων Τγείασ και Πρόνοιασ ι Διοίκθςθσ υςτθμάτων 
Εφοδιαςμοφ ι Διοίκθςθσ Παραγωγικϊν Μονάδων ι Διοικθτικισ 
Σεχνολογίασ ι Δθμοςίων χζςεων και Επικοινωνίασ ι Ελεγκτικϊν και 
Αςφαλιςτικϊν Εργαςιϊν ι Εμπορίασ και Διαφιμιςθσ ι Επιχειρθματικοφ 
χεδιαςμοφ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ι Εφαρμογϊν Ξζνων 
Γλωςςϊν ςτθ Διοίκθςθ και ςτο Εμπόριο ι Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ ςτθ 
Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία ι Λογιςτικισ ι Ναυτιλιακϊν Επιχειριςεων 
και Μεταφορϊν  ι Πλθροφορικισ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ι 
τελεχϊν υνεταιριςτικϊν Οργανϊςεων  και Εκμεταλλεφςεων  ι Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ ι Σθλεπλθροφορικισ και Διοίκθςθσ ι Σουριςτικϊν 
Επιχειριςεων ι Σεχνολογίασ και Οργάνωςθσ Μικρομεςαίων 
Επιχειριςεων ι Συποποίθςθσ και Διακίνθςθσ Προϊόντων ι 
Χρθματοοικονομικισ και Αςφαλιςτικισ ι Χρθματοοικονομικισ και 
Ελεγκτικισ ι Χρθματοοικονομικϊν Εφαρμογϊν ι Χρθματοοικονομικϊν 
Τπθρεςιϊν – Επιχειριςεων ςτισ Ανατολικοευρωπαϊκζσ Χϊρεσ  ΣΕΙ  ι το 
ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (ΠΕ) ΣΕΙ 
τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και β)  γνϊςθ Χειριςμοφ 
Θ/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν 
φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
 
  

104 

ΣΕ Γεωπόνων 

Πτυχίο ι δίπλωμα Σεχνολόγων Γεωπόνων ι Διοίκθςθσ Γεωργικϊν 
Εκμεταλλεφςεων  ι Αγροτικισ Ανάπτυξθσ  και Διοίκθςθσ Αγροτικϊν 
Επιχειριςεων ι Γεωργικϊν Μθχανϊν και Αρδεφςεων ι Γεωργικισ 
Μθχανολογίασ και Τδάτινων Πόρων ι Μθχανολογίασ και Τδάτινων 
Πόρων ι Μθχανικισ Βιοςυςτθμάτων ι Ηωικισ Παραγωγισ ι Φυτικισ 
Παραγωγισ ι Ανκοκομίασ και Αρχιτεκτονικισ Σοπίου ι Αρχιτεκτονικισ 
Σοπίου ι Θερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ  ι Βιολογικϊν 
Θερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ  ι Εμπορίασ και Ποιοτικοφ 
Ελζγχου Αγροτικϊν Προϊόντων ι Βιολογικισ Γεωργίασ ι Σεχνολογίασ 
Βιολογικισ Γεωργίασ και Σροφίμων ι Οικολογίασ και Περιβάλλοντοσ ι 
Σεχνολογίασ Περιβάλλοντοσ και Οικολογίασ ι Σεχνολογίασ 
Ολοκλθρωμζνθσ Γεωργίασ ι Διαχείριςθσ Γεωργικϊν Οικοςυςτθμάτων ι 
Σεχνολογίασ Γεωργικϊν Προϊόντων ι Δαςοπονίασ ι Δαςοπονίασ και 
Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ ι Ιχκυοκομίασ-Αλιείασ ι 
Τδατοκαλλιεργειϊν και Αλιευτικισ Διαχείριςθσ ι Σεχνολογίασ Αλιείασ και 
Τδατοκαλλιεργειϊν ι Σεχνολογίασ Αλιείασ - Τδατοκαλλιεργειϊν ι 
Σεχνολόγων Περιβάλλοντοσ Σ.Ε. - Σεχνολογιϊν Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ 
Σ.Ε.  TEI 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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105 

ΣΕ Πολιτικών 

Μηχανικών Δομικών 

Έργων 

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. 
 

 

106 

ΔΕ Διοικητικών 

 

 

α) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ 

ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τθσ 

αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ  ειδικότθτασ και   

β) γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) 

υπολογιςτικϊν φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

 

107 

ΔΕ Φειριστές 

Μηχανημάτων Έργων 

Εκσκαφέα-

Υορτωτή(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 (Θ)/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 

 

108 

ΔΕ Οδηγούς 

Αυτοκινήτων με ΠΕΙ 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΕΚ ειδικοτιτων Σεχνικοφ 
Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Εκπαιδευτι Τποψθφίων Οδθγϊν 
Αυτοκινιτων ι Εκπαιδευτι Τποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων και 
Μοτοςικλετϊν ι πτυχίο Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ΣΕΕ ειδικότθτασ 
Μθχανϊν και υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι απολυτιριοσ τίτλοσ Ενιαίου 
Πολυκλαδικοφ Λυκείου τμιματοσ Μθχανικϊν Αυτοκινιτων ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Επαγγελματικοφ Λυκείου ειδικότθτασ Σεχνικοφ 
Οχθμάτων ι ειδικότθτασ Μθχανικισ Αυτοκινιτων του Σομζα 
Μθχανολογίασ ι ειδικότθτασ Μθχανικϊν και Θλεκτρολογικϊν 
υςτθμάτων Αυτοκινιτου του Σομζα Οχθμάτων ι Σεχνικισ 
Επαγγελματικισ χολισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ειδικότθτασ 
Μθχανϊν Αυτοκινιτου ι χολισ Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του ν. 
1346/1983 ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ Αυτοκινιτου ι ςυναφοφσ 
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ειδικότθτασ, δθλαδι: Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Θλεκτρολογικϊν υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι Θλεκτρομθχανικϊν 
υςτθμάτων και Αυτοματιςμοφ Αυτοκινιτου ι Σεχνίτθσ Θλεκτρολόγοσ 
Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Θλεκτρικοφ υςτιματοσ Αυτοκινιτου ι 
Θλεκτροτεχνίτθ Αυτοκινιτου ι Σεχνιτϊν Θλεκτρολογικϊν υςτθμάτων 
Αυτοκινιτων ι Σεχνιτϊν Μθχανϊν και υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι 
Θλεκτρολόγου Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Σεχνικοφ Μθχανοτρονικισ ι 
αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι 
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου 
Αϋ ι Βϋ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Επαγγελματικισ χολισ ι Σεχνικισ 
Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι χολισ 
Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ι ν. 3475/2006 ι άλλοσ 
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.  
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γϋ ι (C) 
κατθγορίασ (Π.Δ. 51/2012 όπωσ ιςχφει). 
γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ). 
 

109 

ΔΕ Οδηγό με ΠΕΙ και 

Σαχογράφο 

 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΕΚ ειδικοτιτων Σεχνικοφ 
Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Εκπαιδευτι Τποψθφίων Οδθγϊν 
Αυτοκινιτων ι Εκπαιδευτι Τποψθφίων Οδθγϊν Αυτοκινιτων και 
Μοτοςικλετϊν ι πτυχίο Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ΣΕΕ ειδικότθτασ 
Μθχανϊν και υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι απολυτιριοσ τίτλοσ Ενιαίου 
Πολυκλαδικοφ Λυκείου τμιματοσ Μθχανικϊν Αυτοκινιτων ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Επαγγελματικοφ Λυκείου ειδικότθτασ Σεχνικοφ 
Οχθμάτων ι ειδικότθτασ Μθχανικισ Αυτοκινιτων του Σομζα 
Μθχανολογίασ ι ειδικότθτασ Μθχανικϊν και Θλεκτρολογικϊν 
υςτθμάτων Αυτοκινιτου του Σομζα Οχθμάτων ι Σεχνικισ 
Επαγγελματικισ χολισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ειδικότθτασ 
Μθχανϊν Αυτοκινιτου ι χολισ Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του ν. 
1346/1983 ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ Αυτοκινιτου ι ςυναφοφσ 
ειδικότθτασ, δθλαδι: Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Θλεκτρολογικϊν υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι Θλεκτρομθχανικϊν 
υςτθμάτων και Αυτοματιςμοφ Αυτοκινιτου ι Σεχνίτθσ Θλεκτρολόγοσ 
Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Θλεκτρικοφ υςτιματοσ Αυτοκινιτου ι 
Θλεκτροτεχνίτθ Αυτοκινιτου ι Σεχνιτϊν Θλεκτρολογικϊν υςτθμάτων 
Αυτοκινιτων ι Σεχνιτϊν Μθχανϊν και υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι 
Θλεκτρολόγου Αυτοκινιτων Οχθμάτων ι Σεχνικοφ Μθχανοτρονικισ ι 
αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι 
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου 
Αϋ ι Βϋ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Επαγγελματικισ χολισ ι Σεχνικισ 
Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι χολισ 
Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ι ν. 3475/2006 ι άλλοσ 
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.  
β) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γϋ ι (C) 
κατθγορίασ (Π.Δ. 51/2012 όπωσ ιςχφει). 
γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ). δ) Κάρτα 
Ψθφιακοφ Σαχογράφου Οδθγοφ, θ οποία να είναι ςε ιςχφ. 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
1. Να είναι Ζλλθνεσ 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 κατά το άρθρο 8 του Τπαλληλικοφ 

Κώδικα (καταδίκθ, υποδικία, δικαςτικι ςυμπαράςταςθ), με τθν επιφφλαξθ τθσ 
επόμενθσ εξαίρεςθσ.  
Εξαίρεςθ: Οι υποψιφιοι για κζςεισ βοθκθτικοφ ι ανειδίκευτου προςωπικοφ υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν εκτίςει τθν ποινι ι τα μζτρα αςφαλείασ που τουσ ζχουν 
επιβλθκεί ζχουν αρκεί ι ζχουν απολυκεί υπό όρο.  

Β. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), 
των λοιπϊν ιδιοτιτων τουσ και τθσ εμπειρίασ τουσ οφείλουν μαηί με τθν Αίτθςθ – 
Τπεφκυνθ Διλωςθ 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 πρόςκετα προςόντα. 
 Πρόςφατθ βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τυχόν προχπθρεςία.  
 Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία δθλϊνει ο υποψιφιοσ ότι δεν ζχει 

κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ 
Κϊδικα  και ςυγκεκριμζνα: 
Α. 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, 
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. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχουν κϊλυμα απαςχόλθςθσ δωδεκαμινου ςτο δθμόςιο 
ιτοι ότι τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ από τθν υποβολι τθσ αιτιςεωσ του ζχει 
απαςχολθκεί ςε δθμόςια υπθρεςία ι νομικό πρόςωπο του άρκρου 14 παρ. 1 του 
Ν.2190/1994 με τθν ειδικότθτα του εποχιακοφ εργαηομζνου ι για κάλυψθ πρόςκαιρων 
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 Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97. 
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αναγκϊν, ι όχι, προκειμζνου να κρικεί εάν αυτόσ (υποψιφιοσ) ζχει κϊλυμα πρόςλθψθσ 
ι όχι. Εξαίρεςθ αποτελοφν όςοι υποψιφιοι ζχουν εργαςτεί ςφμφωνα με τθν παρ.3 
περ.3 τθσ παροφςθσ (ςθμ.: με ζντονθ γραφι  και υπογράμμιςθ). 
ε περίπτωςθ που ζχει απαςχολθκεί να δθλϊνει τθν υπθρεςία ςτθν οποία 
απαςχολικθκε και τθν ακριβι χρονικι διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ του (ζναρξθ και 
λιξθ). Να ςυμπλθρϊνεται το υπόδειγμα που ςυνοδεφει τθν αίτθςθ. 

 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). 

 Επίςημο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει ο προςωπικόσ αριθμόσ φορολογικοφ 
μθτρϊου του υποψθφίου (Α.Φ.Μ) κακϊσ επίςθσ και επίςθμο ζγγραφο από το οποίο να 
προκφπτει ο Α.Μ.A (Αρικμόσ Μθτρϊου Ε.Φ.Κ.Α) και ο αρικμόσ μθτρϊου κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (Α.Μ.Κ.Α.). 

 
   Για τισ ανωτζρω ειδικότθτεσ  απαιτοφνται τα τυπικά προςόντα που ορίηονται ςτο Π.Δ. 50/2001, 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μζχρι ςιμερα, ενϊ ιςχφ ζχει και το «Παράρτθμα ανακοινϊςεων 
υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ)» με ςιμανςθ ζκδοςθσ «10-06-2021» του ΑΕΠ.  
 

 
Γ.ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ-ΑΝΑΡΣΗΗ 

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, Πατρών και Σάκη 
Πετροποφλου, Σ.Κ. 27131, Πφργοσ Ηλείασ, απευθφνοντάσ την ςτο Σμήμα Διοίκηςησ 
Ανθρώπινου Δυναμικοφ και Μιςθοδοςίασ (τηλ. επικοινωνίασ: 26213 62655). 

Θ αίτθςθ ςυμμετοχισ, που κα υποβλθκεί θλεκτρονικά, πρζπει απαραιτιτωσ να εμφανίηεται 
υπογεγραμμζνθ, με φυςικι υπογραφι. Ανυπόγραφεσ αιτιςεισ δεν κα γίνονται δεκτζσ.   
Η Αίτηςη – Τπεφθυνη Δήλωςη και όλα τα δικαιολογητικά θα πρζπει κατά την ηλεκτρονική 
υποβολή να υποβάλλονται ςε ζνα μόνο αρχείο, για την αποφυγή πιθανόν λαθών κατά την 
εκτφπωςη . 
Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι πζντε (5) ημερολογιακζσ ημζρεσ από την επόμενη 
ημζρα τησ δημοςίευςησ τησ Ανακοίνωςησ ςτην ιςτοςελίδα του Δήμου Πφργου και  ςτο χώρο 
ανακοινώςεων του Δημοτικοφ καταςτήματοσ του Δήμου Πφργου . 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποςτολήσ των αιτήςεων :  Δευτζρα  19 Δεκεμβρίου 2022 
και ώρα 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 Πύργου 

        

     

                  Παναγιώτης Αντωνακόπουλος 
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