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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ                         

 
για ηη ζύναυη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΜΗΝΩΝ 
 

ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ Α.Δ.  

Έτονηας σπόυη: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14, παξ.1 θαη 2, ηνπ Ν. 2190/1994 «Σχζηαζε αλεμάξηεηεο 

αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α΄), φπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 εδ. ηε ηνπ Ν. 3812/2009. 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186, παξ.3, ηνπ Ν. 4635/2019. 

4. Τελ απφθαζε πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ΔΛΤΑ θαηά ηελ 1804/19-12-2019 (ζέκα 

12ν ) ζπλεδξίαζή ηνπ γηα ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο πεληαθνζίσλ είθνζη (520) αηφκσλ 

επνρηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο δχν (2) 

κελψλ. 

5. Τν 153/788/16-01-2020 έγγξαθν ηεο ΔΛΤΑ Α.Δ. ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

πηζηψζεσλ γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ σο  άλσ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ. 

6. Τν   51/628/311.31/20.01.2020 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ. 

 

 

Αλαθνηλώλνπλ 
 

 

 

Τελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο δχν (2) 
κελψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, έληεθα (11) αηόκσλ Γ.Δ. ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 
ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ, γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ ζε Υπεξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο 
ησλ ΔΛΤΑ Α.Δ., πνπ εδξεχνπλ ζηνπο  Λνκνύο Αραταο, Θεθαιιελίαο, Θνξηλζίαο, 
Αξθαδίαο & Ιαθσλίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, ηφπν απαζρφιεζεο, 
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εηδηθφηεηα, δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα 
απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 
 

ΞΗΛΑΘΑΠ Α: ΘΔΠΔΗΠ ΔΞΝΣΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Θσδηθόο 
ζέζεο 

πεξεζία 
Ρόπνο 

Απαζρόιεζεο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

 
201 

 

ΔΙΡΑ - 
Θαηάζηεκα 

Θαιαβξύησλ  

Θαιάβξπηα 
 Λ. Αραταο 

ΓΔ  
 ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 

ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 

2 κήλεο 
πιήξνπο     

απαζρόιεζεο 

1 
 

 
202 

 

ΔΙΡΑ - 
Θαηάζηεκα 

Αθξάηαο-Αηγείξαο 

Αθξάηα 
 Λ. Αραταο 

ΓΔ  
 ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 

ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 

2 κήλεο 
πιήξνπο     

απαζρόιεζεο 

1 
 

 
203 

 

ΔΙΡΑ - 
Θαηάζηεκα 
Ξάηξαο 3 

Ξάηξα 
 Λ. Αραταο 

ΓΔ  
 ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 

ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 

2 κήλεο 
πιήξνπο     

απαζρόιεζεο 

1 
 

 
204 

 

ΔΙΡΑ – Θεληξηθό 
Θαηάζηεκα 

Ξάηξαο 

Ξάηξα 
 Λ. Αραταο 

ΓΔ  
 ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 

ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 

2 κήλεο 
πιήξνπο     

απαζρόιεζεο 

2 
 

 
205 

 

ΔΙΡΑ – Θεληξηθό 
Θαηάζηεκα 

Αξγνζηνιίνπ 

Αξγνζηόιη 
 Λ. Θεθαιιελίαο 

ΓΔ  
 ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 

ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 

2 κήλεο 
πιήξνπο     

απαζρόιεζεο 

1 
 

 
206 

 

ΔΙΡΑ –
Θαηάζηεκα 
Ιεμνπξίνπ 

Ιεμνύξη 
 Λ. Θεθαιιελίαο 

ΓΔ  
 ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 

ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 

2 κήλεο 
πιήξνπο     

απαζρόιεζεο 

1 
 

 
207 

 

ΔΙΡΑ –
Θαηάζηεκα 

Θηάηνπ 

Θηάην 
 Λ. Θνξίλζνπ 

ΓΔ  
 ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 

ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 

2 κήλεο 
πιήξνπο     

απαζρόιεζεο 

1 
 

 
208 

 

ΔΙΡΑ –
Θαηάζηεκα 

Λεκέαο 

Λεκέα 
 Λ. Θνξίλζνπ 

ΓΔ  
 ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 

ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 

2 κήλεο 
πιήξνπο     

απαζρόιεζεο 

1 
 

 
209 

 

ΔΙΡΑ –
Θαηάζηεκα 
Ιεσληδίνπ 

Ιεσλίδην 
 Λ. Αξθαδίαο 

ΓΔ  
 ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 

ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 

2 κήλεο 
πιήξνπο     

απαζρόιεζεο 

1 
 

 
210 

 

ΔΙΡΑ –Θεληξηθό 
Θαηάζηεκα 

Ππάξηεο 

Ππάξηε 
 Λ. Ιαθσλίαο 

ΓΔ  
 ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 

ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 

2 κήλεο 
πιήξνπο     

απαζρόιεζεο 

1 
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Θσδηθόο 
ζέζεο 

Ρίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

201 - 210 

1) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ) νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα 
Φξεκαηνπηζησηηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ (πξψελ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο) ή  
Πηπρίν Β΄ θχθινπ Σπνπδψλ Τερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΤΔΔ), 
αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα , ή  
Πηπρίν Α΄ θχθινπ Σπνπδψλ Τερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΤΔΔ) 
νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ή 
- Απνιπηήξηνο ηίηινο: 
- Δληαίνπ Λπθείνπ ή  
- Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, αλεμάξηεηα απφ θιάδν ή εηδηθφηεηα ή 
-Τερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα ή  
- Λπθείνπ Γεληθήο Καηεχζπλζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.  
2) Γλψζε ρεηξηζκνχ  Η/Υ ζηα αληηθείκελα :α)επεμεξγαζία θεηκέλσλ, β) 

ππνινγηζηθψλ θχιισλ γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ 
 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ Γ: ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Θσδηθόο 
ζέζεο 

 

201 - 210 

1) Πξνυπεξεζία ζηνλ ΔΛΤΑ ζε έξγν ηεο Δηδηθφηεηαο Δζσηεξηθήο Δθκεηάιιεπζεο, ε νπνία 

απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ΔΛΤΑ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο 
απαζρφιεζεο θαη ην είδνο απαζρφιεζεο (πιήξνπο ή κεξηθήο) 
 2) πξνυπεξεζία εθηφο ΔΛΤΑ, ζε έξγν παξεκθεξέο θαη αλάινγν κε ην έξγν ηεο ελ ιφγσ 
εηδηθφηεηαο , ε νπνία απνδεηθλχεηαη: 

 απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο εξγαζίαο, 
ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο  θαη ην είδνο απαζρφιεζεο (πιήξνπο ή κεξηθήο) 
Σε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη ην έξγν απαζρφιεζεο ε βεβαίσζε ζα ζπλνδεχεηαη 
απφ ππεχζπλε δήισζε (Ν. 1599/86) ηνπ αηηνχληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεη ππεχζπλα 
ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο ή 

 απφ βεβαίσζε ρξφλνπ αζθάιηζεο (έλζεκα) θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 
ζηελ νπνία ν αηηψλ/ε αηηνχζα ζα δειψλεη φηη εξγάζηεθε ην ελ ιφγσ ρξνληθφ 
δηάζηεκα , ην έξγν ζην νπνίν απαζρνιήζεθε θαη ην είδνο  απαζρφιεζεο (πιήξνπο ή 
κεξηθήο) 

  

 
ΓΔΛΗΘΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΞΟΝΠΙΖΤΖΠ 
 
Νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο 
επηηξέπεη λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ θαη λα είλαη 
ειηθίαο 18-65 εηώλ. 
Γεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γίλνληαη νη ππνςήθηνη πνπ είλαη Έιιελεο πνιίηεο.  
Γηθαίσκα ζηε δηαδηθαζία έρνπλ θαη νη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1, παξ.1 ηνπ Ν 2431/1996. 
 Γίλνληαη επίζεο δεθηνί νκνγελείο απφ ηε Βφξεην Ήπεηξν, Κχπξηνη νκνγελείο θαη νκνγελείο 
αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Τέλεδν 
θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ Διιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ 
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πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε απνδεηθλχεηαη 
κε άιινπο ηξφπνπο. 
Γηα ηνπο ππνςήθηνπο ρσξίο ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα απαηηείηαη ε γλψζε ηεο Διιεληθήο 
γιψζζαο ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο. Γελ 
απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο 
νκνγελείο θαη νκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα 
λεζηά Ίκβξν θαη Τέλεδν θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ.  
 
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ Δηδηθφηεηα ΓΔ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ ζα πξέπεη λα 
θαηαζέζνπλ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά ζε θσηναληίγξαθν, ρσξίο επηθχξσζε. 
 
1. Αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία εθηφο ηεο Δηδηθφηεηαο ζα δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ 
θψιπκα πξφζιεςεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη φηη ην ακέζσο 
πξνεγνχκελν δσδεθάκελν δελ απαζρνιήζεθαλ ζε Γεκφζηα Υπεξεζία ή Ννκηθφ Πξφζσπν ηνπ 
άξζξνπ 14, παξ.1 ηνπ Ν.2190/94 κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επνρηθνχ εξγαδφκελνπ ή γηα ηελ 
θάιπςε πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ. 
2. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο, ή ηεο ζρεηηθήο πξνζσξηλήο 
βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ησλ θξηζίκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ (δειαδή απηψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ).  
3. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ . 
4.Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεο Η/Υ, ζχκθσλα κε ην απφ   14-01-
2020 Δηδηθφ Παξάξηεκα (Α1) απφδεημεο ρεηξηζκνχ Η/Υ. 
5. Τα απαξαίηεηα γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Γ 
(εκπεηξία θαη ηξφπνο απφδεημεο). 
 
Αλώηαην όξην εκπεηξίαο: εμήληα (60) αθέξαηνη κήλεο. 
 
ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΞΝΤΖΦΗΥΛ-ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΞΗΛΑΘΥΛ -ΞΟΝΠΙΖΤΖ 
 
Η ππεξεζία αθνχ επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ζα ηνπο θαηαηάμεη ζε θζίλνπζα 
ζεηξά θαηάηαμεο κε βάζε ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ : 

 ην βαζκφ  ηνπ απαηηνχκελνπ ηίηινπ ζπνπδψλ 
 ηνπο κήλεο (αθέξαηνη κήλεο)  εκπεηξίαο (ζηνλ ΔΛΤΑ θαη εθηφο  ΔΛΤΑ) 

Ο βαζκφο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κεηαηξέπεηαη απφ θιαζκαηηθή κνξθή ζε δεθαδηθή κνξθή θαη 
νη  κήλεο εκπεηξίαο πνιιαπιαζηάδνληαη κε 10 κνλάδεο έθαζηνο. 
Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία, ε ζεηξά θαζνξίδεηαη κε 
δεκφζηα θιήξσζε. 
 
Ν ππνςήθηνο πνπ ζα θαηαζέζεη ειιηπή δηθαηνινγεηηθά ή δελ ζα πξνζθνκίζεη 
πηζηνπνηεηηθό γλώζεο Ζ/ θαηαρσξείηαη ζηνλ πίλαθα απνξξηπηέσλ. 
 
Οη πίλαθεο θαηάηαμεο –πίλαθαο πξνζιεπηέσλ θαη πίλαθαο απνξξηπηέσλ- ζα αλαξηεζνχλ ζηα 
Καηαζηήκαηα πνπ ζα γίλνπλ νη πξνζιήςεηο θαη ζα απνζηαινχλ ζην ΑΣΔΠ θαη ζηε Γηεχζπλζε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 
 Η Υπεξεζία ζα πξνζιάβεη ηνπο επηηπρφληεο ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ 
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 
Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη 
κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, 
θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ζε απηφλ, γηα ην ππνιεηπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ΑΔΑ: Ω8ΓΦΟΡΡ2-ΥΕΟ



 

Σελίδα 5 από 5 

 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΡΖΠ ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖΠ 

 

Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζηα ΔΛΤΑ ζηελ έδξα ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 
Γηεύζπλζεο , ζηα Ραρπδξνκηθά Θαηαζηήκαηα   ζηα νπνία ζα γίλνπλ νη αλσηέξσ 
πξνζιήςεηο θαζψο θαη ζηνλ ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ησλ Γεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ 
ησλ Γήκσλ , ζηα νπνία απηά  εδξεχνπλ.  

Γηα θάζε αλάξηεζε ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο απφ δχν ππαιιήινπο. 

ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ καδί κε ηα 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο 
πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα 
αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζε απιό θάθειν κεγέζνπο Α4, ζηηο 
αθφινπζεο Υπεξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο ησλ ΔΛΤΑ: 

Α/
Α 

ΞΖΟΔΠΗΑΘΖ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΔΙΡΑ 

ΓΗΔΘΛΠΖ –Ρ.Θ.- 
ΞΝΙΖ 

ΡΖΙ. 
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ

Π 

ΑΟΚΝΓΗΝΠ 
ΞΑΙΙΖΙΝΠ 

1 ΔΙΡΑ -Ξεξ/θή Γ/λζε 
Ξει/ζνπ – Γπηηθήο 

Διιάδαο 

 Εατκε 23,     261 01  
-ΞΑΡΟΑ 

2610 274378 Θνύαο Βαζίιεηνο 

2 ΔΙΡΑ – Θαηάζηεκα 
Θαιαβξύησλ 

Αγ. Αιεμίνπ 17, 250 
01 - ΘΑΙΑΒΟΡΑ 

26920-22225  

3 ΔΙΡΑ – Θαηάζηεκα 
Αθξάηαο-Αηγείξαο 

Θξάζην,  

  250 06    ΑΘΟΑΡΑ 

26960-31616 Αλαγλσζηόπνπινο 
Αιέμαλδξνο 

4 ΔΙΡΑ – Θεληξηθό 

Θαηάζηεκα Αξγνζηνιίνπ 

Ιηζόζηξσην 19,              

281 00 - ΑΟΓΝΠΡΝΙΗ 

26710- 22312 Βνπηζηλάο Δπζηάζηνο 

5 ΔΙΡΑ – Θαηάζηεκα 
Ιεμνπξίνπ 

Ιεμνύξη-Θεθ/λίαο,    
282 00  ΙΖΜΝΟΗ 

26710-91206 Οεπνύζεο Γεώξγηνο 

6 ΔΙΡΑ – Θαηάζηεκα                
Θηάηνπ 

Θηάην Θνξηλζίαο 

202 00  ΘΗΑΡΝ 

27420 22291 Γέδε Δπγελία 

7 ΔΙΡΑ – Θαηάζηεκα                

Λεκέαο 

Λεκέα Θνξηλζίαο 

205 00  ΛΔΚΔΑ 

27460 22237 Βιάρνπ Αλαζηαζία 

8 ΔΙΡΑ – Θαηάζηεκα                
Ιεσληδίνπ 

Ιεσλίδην Αξθαδίαο 

223 00  ΙΔΥΛΗΓΗΝ 

27570 22219 Κπνπξλάθεο Ληθόιανο 

9 ΔΙΡΑ – Θεληξηθό 
Θαηάζηεκα Ππάξηεο 

Αξρηδάκνπ 84,    

231 01 - ΠΞΑΟΡΖ 

27310 -26565 Ξαπαθσηίνπ Πηακαηία 

 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη επηά (7) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο αλάξηεζεο ηεο 
παξνχζαο, δειαδή αξρίδεη από 31/01/2020  θαη ιήγεη ζηηο    06/02/2020 . 

 
 

 Ζ ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ   
 
 
 

ΒΑΛΓΥΟΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ 
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