
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                            Γύθειο: 6/9/2021  

                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ. : 11706 

 

  

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7.6.2010).  

2. Τις διατάξεις των παρ.8-15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (Α΄128).  

3. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (Α΄143).  

5. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 9 του Ν.3812/2009, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 20 του 

Ν.2190/1994 , όπως ισχύει, ως ακολούθως: «1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παράγραφος 2 του Συντάγματος από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους 

Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, για 

την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από 

σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές.  

6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 5345/4.2.2005 εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Εσωτερικών περί προσλήψεων προσωπικού στους 

ΟΤΑ α΄ βαθμού. 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7492/11-8-2021 (ΑΔΑ:9ΓΜΡ46ΜΤΛΒ-Χ779)  Απόφαση  της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας με την οποία αποφάσισε  την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας των Κοινοτήτων Σιδηροκάστρου, Λυγερέα, Κρήνης, Αιγών, Γυθείου, Πλατάνου, Κονακίων, 

Μυρσίνης, Αγίου Βασιλείου, Μαραθέας, Καρβελά, Σκαμνακίου, Καρυουπόλεως και Νεοχωρίου της Δημοτικής 

Ενότητας Γυθείου, των Κοινοτήτων Καστανιάς, Σελεγουδίου, Αγίου Νικολάου, Κόκκινων Λουριών, Μελίσσης, 

και Αρχοντικού της Δημοτικής Ενότητας Σμήνους και των Κοινοτήτων Καρέας, Κρυονερίου και Γέρμας της 

Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική 

πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 03-08-2021 στις παραπάνω περιοχές. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την 

ημερομηνία εκδήλωσης του καταστροφικού φαινομένου και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 03 Φεβρουαρίου 2022  

8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των 

αυξημένων, έκτακτων και επειγουσών αναγκών καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την 

πυρκαγιά  στις 03/08/2021.  

9. Την υπ’ αριθμόν 378//2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής Μάνης αναφορικά με την 

πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων  για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που 

προέκυψαν στο Δήμου Ανατολικής Μάνης συνέπεια της πυρκαγιάς  της 3ης Αυγούστου 2021.  

11. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11327/27/8/2021 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

12. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 154198/3-9-2021 έγκριση του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων 

Τρίπολης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου. 
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ΑΑ νν αα κκ οο ιι νν ώώ νν οο υυ μμ εε   

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) 

ατόμων για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν μετά  από την 

καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 03-08-2021 σύμφωνα με  την 7492/11-8-2021 

(ΑΔΑ:9ΓΜΡ46ΜΤΛΒ-Χ779) απόφαση της  Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για τις παρακάτω 

ειδικότητες: 

 

 

α/α Ειδικότητα Αριθμός Τυπικά Προσόντα Χρονική Διάρκεια 

Απασχόλησης 

1 ΔΕ Διοικητικών 7 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της 

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και                            

β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 

αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, 

(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης και έως 

3/2/2022 

2 ΔΕ Χειριστών 

Μ.Ε. 

1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Β΄ 

τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων 

έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, 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 (Η)/5.3.2013 (*), 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 

ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ 

ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου 

Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών 

Επαγγελματικών Σχολών 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος 

τίτλος 

σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Γίνεται 

επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 

ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών 

μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό 

την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 

υποβάλει 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. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης και έως 

3/2/2022 
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υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Β΄ 

τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων 

έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α,΄ 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 (Η)/5.3.2013(*), 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 

ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, 

απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 

κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος 

και αντίστοιχος τίτλος σχολής της 

αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 

οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης 

κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

υποψήφιος 

υποβάλει 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. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από 

υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Β΄ 

τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων 

έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, 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 (Η)/5.3.2013(*), 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 

ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 

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 
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απόκτηση της παραπάνω άδειας 

μηχανοδηγού- 

χειριστή . 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από 

υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

ομάδας Β΄ 

τάξης Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων 

έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, 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 (Η)/5.3.2013(*), 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 

ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 

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 παραπάνω άδειας 

μηχανοδηγού- 

χειριστή . 

3 ΔΕ Οδηγών 2 α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C 

κατηγορίας (π.δ. 51/2012) και  

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος 

σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή  

μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής  

ανεξαρτήτως ειδικότητας  

ή  

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 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης και έως 

3/2/2022 
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(3) ετών, μετά την απόκτηση της 

παραπάνω  

άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ). 

4 ΤΕ Κοινωνικής 

Εργασίας 

1 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  

Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 

δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 

ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας, και β) Άδεια άσκησης 

επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή 

Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι 

πληροί όλες τις νόμιμες προυποθέσεις για 

την άσκηση του επαγγέλματος 

Κοινωνικού Λειτουργού 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης και έως 

3/2/2022 

5 ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας 

5 Α. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 

προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του 

ν.2527/1997)  

Β. Εμπειρία ίδιας ειδικότητας στον οικείο 

φορέα 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης και έως 

3/2/2022 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Γενικά Προσόντα πρόσληψης 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. 

2.Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως 

που επιλέγουν. 

3.Γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη 

διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του 

άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς 

αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται 

πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη 

συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). 

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό 

επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται με 

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και  

β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων: 

Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). 

Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού 

Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. 

4.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση). Για την πρόσληψη σε θέσεις βοηθητικού ή 

ανειδίκευτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τα κωλύματα 

διορισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, που οφείλονται σε προηγούμενη 

εγκληματική δράση δεν ισχύουν για άτομα τα οποία έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας 

που τους έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους: 

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση), 

3.Τον απαιτούμενο από την παρούσα ανακοίνωση τίτλο σπουδών με τα λοιπά τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι ΔΕ Οδηγών θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

απόδειξη των τυπικών προσόντων που διαθέτουν .  

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε΄ της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών 

ή πρόσκαιρων αναγκών, εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94.Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο 

ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας 

που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες 

προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για 

τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας  περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή 

απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 

του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

(www.anatolikimani.gov.gr), ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Τα σχετικά έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αντλήσουν σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης (www.anatolikimani.gov.gr), προκειμένου να τα συμπληρώσουν και να τα καταθέσουν 

είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα συνημμένα σε 

αυτή δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 46 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με “Μέτρα Αντιμετώπισης της Πανδημίας 

του Κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ 75/τ.Α'/30-3-2020),  από  την   Τρίτη 7/9/2021 

έως και Πέμπτη  9/9/2021. 

Τα e-mails στα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους 

είναι:teobounakos@1315.syzefxis.gov.gr και mbertzel@1315.syzefxis.gov.gr. 

 

Εναλλακτικά σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας αποστολής της σχετικής αίτησης ηλεκτρονικά οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να την υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, στα γραφεία του 

Δήμου Ανατολικής Μάνης στη ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ανατολικής Μάνης,Ελευθερολακώνων 1 ,ΤΚ 23200 

Γύθειο Λακωνίας , απευθύνοντας την προς το Τμήμα Ανθρώπινου & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ανατολικής 

Μάνης υπόψη κ. Θεοδώρου Μπουνάκου ή κας Μπερτζελέτου Μαρίας και μόνον αφού προηγουμένως έχει 

προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας για τον καθορισμό συγκεκριμένης ημέρας και ώρας 

για την κατάθεση της σχετικής αίτησης (τηλ. επικοινωνίας : 2733360344,2733360357) 

 

 

 

 

Ο  Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

                                                                                                                                     κ.α.α 

 

                                  Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

 Παναγιώτης Τσιριγώτης  
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