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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΥΡΓΟΣ 23/2/2021 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ      
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ     ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4121 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Πατρών και Τ. Πετροπούλου 
Τ.Κ :27131, Πύργος 
ΠΛΗΡ:Ζωή Ασημακοπούλου 
Τηλ.: 2621-3-62611 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                         

        Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, στο Δήμο Πύργου, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών /κατασταλτικών 
μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του 
κορονοϊού COVID – 19. 

Ο Δήμαρχος ΠΥΡΓΟΥ  
έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τεύχος Α΄). 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 20 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
4.  Τις διατάξεις του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων 

στο δημόσιο  τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28.12.2009). 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ Α 214/6.11.2020), 

όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 
(ΦΕΚ 256/τ.Α΄/23-12-20) : «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την 
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής 
των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και ισχύει. 

6. Την υπ΄αριθμ. 91546/24-12-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., η οποία μας 
διαβιβάστηκε με το αριθμ. 231900/29-12-2020 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.  
σχετικά με «Θέματα Προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις 
του ν.4764/2020», 

7.  Την υπ’ αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4011/Β’/2020). 
«Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη covid 19». 

8. Την υπ΄ αρίθμ. 52/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΓΣ1Ω17-ΟΓ4) του 
Δήμου Πύργου περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 
που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες, για τον περιορισμό της διασποράς 
του κορωνοϊού. 

9. Την αριθμ. πρωτ. 31124/23.2.2021 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, 
σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω υπ’ αριθ. 52/2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής για την πρόσληψη δεκαοκτώ  (18) ατόμων. 

10. Το υπ΄αριθμ 9755/8.2.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με τη χρονική διάρκεια 
των συμβάσεων προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωναϊού, 

https://dimosnet.gr/blog/laws/379403/
https://dimosnet.gr/blog/laws/379403/
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11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών  του Δήμου Πύργου,  

12. Τη αριθμ. 3692/19.2.2021 Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό 
πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

Ανακοινώνει 
 

     Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

χρονικής διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

κείμενες διατάξεις, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα ως εξής, ανά κωδικό θέσης, 

υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 

αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) (βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ Β). 

 
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών  του  άρθρου  5  
του  π.δ 164/2004, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της 
σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. 

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ  

ΑΠΟ -ΕΩΣ 

200 ΔΕ ΟΔΗΓΏΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

  

α)  Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων 

Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή 

1 Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως (8) μήνες 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδ. 
θέσης 

 
Υπηρεσία 

Έδρα 
υπηρεσίας 

 
Ειδικότητα 

 
Αριθμός Ατόμων 

 
200 

 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

   Πύργος  
ΔΕ ΟΔΗΓΏΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
 

 
2 

 
201 

 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
Πύργος 

 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΣΑΦΕΑ 
ΦΟΡΤΩΤΗ ΤΥΠΟΥ JCB 

 

 
1 

 
202 

 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
Πύργος 

 
YE EΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- 
ΣΥΝΟΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
 

 
15 

                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ             18 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
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Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και 

Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 

σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 

Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος 

τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 

τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 

απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού 

Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή 

ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του 

Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών 

Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα 

Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής 

Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 

1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 

Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, 

δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 

τίτλος  Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 

Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών 

Συστημάτων και Αυτοματισμού 

Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος 

Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού 

Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη 

Αυτοκινήτου ή  Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 

Συστημάτων Αυτοκινήτων ή  Τεχνιτών  

Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή 

Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ 

ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή 

Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής 

Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής 

Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 

3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος 

σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
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αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 

οδήγησης αυτοκινήτου Γ ΄ή C κατηγορίας 

(Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει),  

 γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ).  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους με τα ανωτέρω 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).  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους 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 ισοδύναμος 

απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 

Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 

τίτλος 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 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).  
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους 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 ισοδύναμος 

απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 

Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 

τίτλος 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 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).  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας απαιτείται 

υποχρεωτικά η προσκόμιση του 

Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
(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 Υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας 

βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. 

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της 
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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. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε 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 ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας 

υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται: 

 Το 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 
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πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι 

υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική 

βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας 

Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Σε 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 Υπεύθυνης 
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_ ΦΕΚ 
72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην 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 

201 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΕΚΣΑΦΕΑ 

ΦΟΡΤΩΤΗ ΤΥΠΟΥ 
JCB 

 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β'  τάξη 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 
απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 

1 Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως (8) μήνες 
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(Η)/5.3.2013  όπως τροποποιήθηκε   και ισχύει, 
και 
β)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική 
ή επαγγελματική,  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 Τεχνικής Σχολής 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. 

202 ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –

ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 
2527/1997.  

15 Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως (8) μήνες 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει : 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες 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 έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο. 

3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των  καθηκόντων  της  

θέσης  που επιλέγουν, να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για 

σοβαρή λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-

2020 (ΦΕΚ 4011 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση και την 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 εγκύκλιο Υπουργού Εσωτερικών καθώς 
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και να μην ανήκουν στις ομάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού 

σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 

Α’) σε συνδυασμό την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/ οικ.21190/13-11-2020 (ΑΔΑ: 

ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) εγκύκλιο Υπουργού Εσωτερικών. 

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 & 17 του Ν.3584/07 (ποινική 

καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, 

απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους). 

5. Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά 

τυπικά και  πρόσθετα προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον 

έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή. 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί µε την αίτησή  – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να 

υποβάλλουν υποχρεωτικά  τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο 

έγγραφο  από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή κρίσιμες 

σελίδες του διαβατηρίου τους όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία 

ταυτότητάς τους. 

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης 

τριών μηνών).  

3. Αντίστοιχος τίτλος σπουδών όπως ορίζεται στην ανακοίνωση.  

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας τυχόν αποκτηθείσας εμπειρίας με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ A’ βαθμού για τις ανάγκες της 

πανδημίας. Σε περίπτωση απόκτησης της εμπειρίας στο Πύργο οι υποψήφιοι που 

διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία θα αναφέρουν μόνο τους μήνες εμπειρίας στην 

αίτηση για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν, χωρίς να απαιτείται η 

προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού. Η δε δηλωθείσα εμπειρία ανά 

κωδικό θέσης θα επαληθεύεται από τα τηρούμενα στοιχεία της υπηρεσίας. 

5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ το ΑΜΚΑ  και ο Α.Μ. ΙΚΑ του 

αιτούντος.   

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού 

που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007.    

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση), όπου 

δηλώνεται  ότι: 

1. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξα. 
2. α) Δεν έχω 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 
δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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β) Δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το 
αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 
γ) Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για 
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 
δ) Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), 
υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις 
δύο αυτές καταστάσεις. 
ε) ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι δεν ανήκουν στις ομάδες 
αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 Απόφαση Υπουργών Υγείας - 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 4011/τ’Β/18-9-2020) και  
στ) ότι δεν κατέχουν άλλη θέση στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

 
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 
email: zasimak@1489.syzefxis.gov.gr ή εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική 
αποστολή, στο Δημοτικό Κατάστημα (ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τ.Κ.   27 
131, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πύργου,   εντός προθεσμίας δύο 
(2) εργασίμων ημερών και έως 25/2/2021 που αρχίζει από την επομένη ημέρα της 
ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος 
(Πολύκεντρο) και στην      ιστοσελίδα του Δήμου. 
Πληροφορίες αποκλειστικά στο τηλ. 26213-62611, Τμήμα Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού και  Μισθοδοσίας κα Ασημακοπούλου Ζωή.  

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος Δήμου Πύργου συντασσόμενου σχετικού πρακτικού 
ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστοχώρο του Προγράμματος 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

E. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων-υπεύθυνων 

δηλώσεων θα αναρτηθεί πίνακας με τους επιλεγέντες ανά ειδικότητα και 

Υπηρεσία στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου  (https:// www.cityofpyrgos.gr). 

ΣΤ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Κατόπιν της γνωστοποίησης του κατά τα ανωτέρω πίνακα, η υπηρεσία προχωρά 

άμεσα στην πρόσληψη του επιλεγέντος προσωπικού με την έκδοση των σχετικών 

αποφάσεων πρόσληψης και την υπογραφή των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν για οποιοδήποτε λόγο πριν από τη λήξη της 

σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και 

διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας. Σε κάθε περίπτωση, οι 

υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων  

mailto:zasimak@1489.syzefxis.gov.gr
http://www.cityof/
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υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό 

διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της  σύμβασης  

εργασίας  ορισμένου χρόνου. 

                     
    Ο Δήμαρχος Πύργου 
       
  

                                                                                        Παναγιώτης Αντωνακόπουλος  
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