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ΔΘΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ                                                                                              
 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                              
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 
Πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου, διάρκειασ ζωσ τρεισ (3)  

μινεσ, για τθν κάλυψθ αναγκϊν των Παιδικϊν Καταςκθνϊςεων του Διμου Αςπροπφργου 
 
Ο Διμαρχοσ  Αςπροπφργου, ζχοντασ υπόψθ: 
1.Σισ διατάξεισ τθσ  παρ. 1 του άρκρου 58 του Ν. 3852/10 
2.Σισ διατάξεισ του άρκρου 206 του ν. 3584/07, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 41 του Ν. 
4325/2015 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ  102/A/26.08.2015). 
3.Σο γεγονόσ ότι, δεν απαιτείται ζγκριςθ κανενόσ οργάνου για το προςωπικό με ςυμβάςεισ τρίμθνθσ  το πολφ 
διάρκειασ, για όςουσ απαςχολοφνται ςτισ δθμοτικζσ καταςκθνϊςεισ,  για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν ι 
εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν (άρκ. 206 παρ 3 του ν. 3584/07) (άρκ. 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015) (παρ. 2 του 
άρκ. 4 τθσ Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 102/26.08.2015/Α’)) θ οποία κυρϊκθκε με το άρκ. 9 του Ν.4350/15) (YΠ.Ε.Δ.Α. Εγκ. 
27/27404/31.07.2015) (ΤΠ.Ε.Δ.Α. οικ. 5420/22.02.2016). 
4.Σισ διατάξεισ τθσ περ. ιε’ τθσ παρ 2 του άρκρου 14 του Ν. 2190/94, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 1 του ν. 
3812/09. 
5.Σο υπ. αρικ. πρωτ. οικ: 3955/ 21-01-2019  ζγγραφο περί Προγραμματιςμοφ προςλιψεων ζκτακτου 
προςωπικοφ ζτουσ 2019, του Τπουργείου Εςωτερικϊν, ςφμφωνα με το οποίο, το Εποχικό προςωπικό για τθν 
πυραςφάλεια, τισ καταςκθνϊςεισ και τθ ναυαγοςωςτικι κάλυψθ των ακτϊν (άρκρο 116 ν. 4547/18 – ΦΕΚ 
102/Α/12) εξαιρείται  από τον προγραμματιςμό προςλιψεων 
6.Σισ εξαςφαλιςμζνεσ πιςτϊςεισ ςτον προχπολογιςμό του Διμου Αςπροπφργου ζτουσ 2019   
7.Σον  Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Διμου Αςπροπφργου  
8.Σισ διατάξεισ τθσ παρ. δϋ του άρκρου 82 του Ν.4604/19 (ΦΕΚ 50/26.03.2019), ςφμφωνα με τισ οποίεσ 
εξαιροφνται από τθν αναςτολι προςλιψεων λόγω εκλογϊν,  οι προςλιψεισ προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου 
οριςμζνου χρόνου κακϊσ και οι προπαραςκευαςτικζσ αυτϊν ενζργειεσ  από τουσ Ο.Σ.Α., των  εργαηομζνων 
ςτισ παιδικζσ καταςκθνϊςεισ. 
9.Σον  Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Διμου(ΦΕΚ 1425/ Βϋ/ 16 -6-2011) 
10.Σθν υπ’ αρικ. 254/2019 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου αναφορικά με τθ Ζγκριςθ πρόςλθψθσ 
προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ Ι. Δ. Οριςμζνου Χρόνου με διάρκεια ςφμβαςθσ ζωσ τρεισ μινεσ για τισ 
ανάγκεσ  τθσ Δθμοτικισ Καταςκινωςθσ   του Διμου Αςπροπφργου, για το ζτοσ 2019. 
11.Σισ ςχετικζσ εγκφκλιεσ οδθγίεσ του ΑΕΠ, αναφορικά με τθν πρόςλθψθ εποχιακοφ προςωπικοφ ςτο Δθμόςιο 
Σομζα 

Ανακοινϊνει 
 

Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςαράντα (45) ατόμων για τθν 
κάλυψθ αναγκϊν των Παιδικϊν Καταςκθνϊςεων του Διμου Αςπροπφργου, διάρκειασ ζωσ τρεισ (3)  μινεσ. 
  
 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΘΕΕΙ
 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΕ, ΣΕ και εν 
ελλείψει ΔΕ, 

ΑΡΧΘΓΟΙ 
(ΤΝΣΟΝΙΣΕ)   
(με καταςκθνωτικι 

εμπειρία) 

1 

1. Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανϊτατθσ ι 
ανϊτερθσ ςχολισ. ε περίπτωςθ ζλλειψθσ υποψθφίων με τα 
παραπάνω προςόντα, απόφοιτοι Λυκείου ι εξαταξίου Γυμναςίου, με 
ευδόκιμθ καταςκθνωτικι εμπειρία  
 

Ζωσ τρεισ 
(3)  μινεσ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001881_S0000009305
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000026576_S0000113989
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000002071_N0000024689_S0000116312
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000002071_N0000024689_S0000116312
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000002071_N0000024689_S0000116312
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000026901_S0000118339
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000024620_S0000115801
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000024620_S0000115801
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000026934_S0000121378
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4604/
ΑΔΑ: ΩΠ52ΩΨΝ-ΓΕΠ
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ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2 

1.Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ι Ειδικισ 
Αγωγισ (με κατεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ Δαςκάλου) ι Φιλοςοφίασ 
Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ με ειδίκευςθ ςτθν Παιδαγωγικι ι 
Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ με ειδίκευςθ ςτθν Παιδαγωγικι ι το 
ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Π (ΑΕΙ). 
Πτυχίο ι δίπλωμα Παιδαγωγικοφ τμιματοσ Νθπιαγωγϊν ι 
Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν Προςχολικι Θλικία ι Επιςτθμϊν 
Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ι Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ 
ςτθν Προςχολικι Θλικία ι Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ 
ςτθν Προςχολικι Θλικία ι Παιδαγωγικοφ Νθπιαγωγϊν ι Επιςτθμϊν 
τθσ Προςχολικισ Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ ι 
Παιδαγωγοφ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ ι Ειδικισ Αγωγισ με 
κατευκφνςεισ α) Νθπιαγωγοφ είτε β) Παιδαγωγοφ Προςχολικισ 
Εκπαίδευςθσ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοιχτοφ 
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ 
(Π..Ε.) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ , αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

Ζωσ τρεισ 
(3)  μινεσ 

ΔΕ ΚΟΙΝΟΣΑΡΧΕ 
(ΕΠΙΜΕΛΘΣΕ) (με 

καταςκθνωτικι 
εμπειρία) 

2 

1. Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ι εξαταξίου 
Γυμναςίου, με ευδόκιμθ καταςκθνωτικι εμπειρία 
2. Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Τ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

Ζωσ τρεισ 

(3)  μινεσ 

ΟΜΑΔΑΡΧΕ  16 
Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι απόφοιτοι  τουλάχιςτον Β’ Λυκείου ι Δϋ 
τάξεωσ εξαταξίου γυμναςίου.  

Ζωσ τρεισ 

(3)  μινεσ 

ΔΕ  
ΝΟΘΛΕΤΣΕ 

1 

Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι κάτοχοι διπλϊματοσ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ ΙΕΚ ι πτυχίο Α’ και Β’ κφκλου ςπουδϊν λυκείου ι τεχνικισ 
επαγγελματικισ ςχολισ δ/βάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ µμακθτείασ 
του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ι άλλου ιςότιμου τίτλου ςχολικισ µμονάδασ  
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ και  άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ  

Ζωσ τρεισ 

(3)  μινεσ 

ΔΕ 
ΝΑΤΑΓΟΩΣΕ 

1 

Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι κάτοχοι οποιουδιποτε πτυχίου ι 
διπλϊματοσ  ι απολυτιριου τίτλου δευτεροβάκμιασ ι μετα-
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ 
τθσ αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ.  
Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω 
προςόντα: α) Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ 
(απολυτιριο τριτάξιου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν 
αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι 
ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ του Ν.Δ. 
/τοσ 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Εκπαίδευςθσ 
και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν 2871/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ 
ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και  άδειασ Ναυαγοςϊςτθ (ςε ιςχφ) 
εκδιδόμενθ από Λιμενικι Αρχι.  

Ζωσ τρεισ 

(3)  μινεσ 

ΔΕ ΕΠΟΠΣΘ 
ΚΟΛΤΜΒΘΣΙΚΘ 

ΠΙΙΝΑ 
1 

Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι κάτοχοι Αναγνωριςμζνου Πτυχίου 

Επόπτθ Αςφαλείασ Κολυμβθτικισ Δεξαμενισ 

Ζωσ τρεισ 

(3)  μινεσ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΕ 1 

Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι κάτοχοι Πτυχίου ειδικότθτασ Μαγειρικισ 

Σζχνθσ ι Σεχνικόσ Μαγειρικισ Σζχνθσ ι αντίςτοιχο πτυχίο των 

παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΙΕΚ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ 

Εκπαιδευτθρίου Α και Β κφκλου ςπουδϊν Πολυκλαδικοφ ι Ενιαίου 

Λυκείου ι τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ 

Επαγγελματικισ  χολισ  ι μακθτείασ ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ι άλλοσ 

ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ 

Ζωσ τρεισ 

(3)  μινεσ 
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αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ  

τεχνικισ  του ν. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίου Ειδικισ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του αρκ. 1 του ν. 

1870/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλο ιςότιμο τίτλο τθσ αλλοδαπισ και 

εμπειρία τουλάχιςτον 3 ετϊν. 

ΤΕ ΑΠΟΘΘΚΑΡΙΟΙ 1 

Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, (δθλαδι απολυτιριο 
τριτάξιου Γυμναςίου ι για υποψιφιουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι 
και το 1980, Απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου) ι ιςοδφναμοσ 
απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ Ν.Δ. 580/1970 ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 
και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ 
ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ. 

Ζωσ τρεισ 

(3)  μινεσ 

ΤΕ ΒΟΘΘΩΝ 
ΜΑΓΕΙΡΩΝ  

3 

Απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, (δθλαδι απολυτιριο 
τριτάξιου Γυμναςίου ι για υποψιφιουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι 
και το 1980, Απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου) ι ιςοδφναμοσ 
απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ Ν.Δ. 580/1970 ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 
και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ 
ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ. 

Ζωσ τρεισ 

(3)  μινεσ 

ΤΕ 
ΣΡΑΠΕΗΟΚΟΜΟΙ 

4 
Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα  
(άρκρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997) 

Ζωσ τρεισ 

(3)  μινεσ 

ΤΕ 
ΝΤΚΣΟΦΤΛΑΚΩΝ 

2 
Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα  
(άρκρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997) 

Ζωσ τρεισ 

(3)  μινεσ 

ΤΕ ΛΑΝΣΗΕΡΘΔΕ 4 

Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα  
(άρκρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997) 

Ζωσ τρεισ 

(3)  μινεσ 

ΤΕ ΦΤΛΑΚΕ 2 
Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα  
(άρκρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997) 

Ζωσ τρεισ 

(3)  μινεσ 

ΤΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 

3 

Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα  
(άρκρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997) 

Ζωσ τρεισ 

(3)  μινεσ 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΕ 
ΚΘΠΩΝ 

1 
Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα  
(άρκρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997) 

Ζωσ τρεισ 

(3)  μινεσ 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
1. Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ζωσ 65 ετϊν (ΔΕ ΝΑΤΑΓΟΩΣΩΝ,  από 18 ζωσ 45 ετϊν). 
2. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ 
κζςεωσ που επιλζγουν. 
3. Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 16 του κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων  
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ  
(χρόνοσ ανεργίασ, ανήλικα ή ενήλικα προςτατευόμενα κατά το νόμο τζκνα, πολφτεκνοι, τζκνα πολφτεκνων 
οικογενειών και αποδεδειγμζνη εργαςιακή εμπειρία από απαςχόληςη ςε καταςκήνωςη) 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τθν αίτθςι τουσ, πρζπει να υποβάλλουν υποχρεωτικϊσ τα εξισ δικαιολογθτικά: 
 
1.   Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ 
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2.   Φωτοαντίγραφο του τίτλου ςπουδϊν. 
3.   Βεβαίωςθ Ανεργίασ 
4.   Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ  κατάςταςθσ  
5.   Βεβαίωςθ εμπειρίασ 
6. Τπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα δθλϊνονται:  
Α) εάν το αμζςωσ προθγοφμενο δωδεκάμθνο, που ςυμπλθρϊνεται κατά τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των αιτιςεων, ζχουν απαςχολθκεί ςε δθμόςια υπθρεςία ι νομικό πρόςωπο του άρκρου 14 παρ.1 του 
Ν.2190/1994 με τθν ιδιότθτα του εποχιακοφ υπαλλιλου ι για κάλυψθ περιοδικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν ι όχι 
(ζναρξθ και λιξθ) &  
Β) εάν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, ςφμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί 
όποιοσ:  1) ζχει καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν 
υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν 
υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ κακ' υποτροπι, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε 
ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ· 2) είναι υπόδικοσ 
και ζχει παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ 
περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε  3) ζχει, λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά του 
δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι 4) τελεί υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ. 
7. Λοιπά Δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν απόδειξθ των κριτθρίων κατάταξθσ.  
 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ςτο Σμιμα 
Γραμματείασ του Διμου Αςπροπφργου, Λ. Δθμοκρατίασ 141,  Αςπρόπυργοσ, (αρμόδιεσ  για τθν παραλαβι είναι 
οι υπάλλθλοι κ. κλθροφ Αναςταςία και κ. Πλαβοφκου Αιμιλία) μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
επομζνθ τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτο χϊρο ανακοινϊςεων,  ιτοι από 04-06-2019  μζχρι και 13-06-2019. 
                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 
                                                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΕΛΕΣΙΟΤ 
 
 
 
Η ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί  ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ και ςτο πρόγραμμα 
Δι@φγεια. (Δεν προβλζπεται δημοςίευςη τησ ανακοίνωςησ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ του ΥΠΕΣ (Εγκ 
33 ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 29825/7-7-2003, και Εγκ. 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ. 5345/4-2-2005), (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 
86/2014).  
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