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                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σάμη,  9  Φεβρουαρίου  2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ.: 956 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Ιωάννου Μεταξά 27 

Σάμη - 28080 

Τηλ: 2674360506 
Email: prosopiko@sami.gov.gr  

 

                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω κορωνοϊού COVID-19 
και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (Α’ 256). 

 
                                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΗΣ 

 
   Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών 
Υπαλλήλων, όπως ισχύουν. 

4. Τον Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Σάμης (ΦΕΚ  3247/Β’/23-8-2019), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020 (Α’ 256). 

6. Το µε αρ.πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

7. Την µε αρ. πρωτ.:  554/22-1-2021  βεβαίωση της  ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών περί 
ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2021 του ∆ήµου µας. 

8. Τις ανάγκες των ∆ήµου Σάμης σε προσωπικό  για την κάλυψη της ανάγκης λήψης 
προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, για την 
αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. 

9. Την υπ’ αριθµ. 10/15-01-2021 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 9Υ9646ΜΓ3Ι-3ΘΥ) του 
∆ήµου μας, που αφορά στην έγκριση πρόσληψης επτά (7) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης εργασίας τους έως και 05-07-2021. 

10. Την  αριθ. Πρωτ. 17386/5-2-2021 (ΑΔΑ:6ΒΑΥΟΡ1Φ-ΚΨΟ)  Απόφαση  έγκρισης της  ανωτέρω  Απόφασης   
οικονομικής Επιτροπής από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου,  Δυτικής  
Ελλάδας και Ιονίου. 

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) 
ατόµων στο ∆ήµο Σάμης, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών 
µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19, και συγκεκριµένα, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού 
ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

Θέσης 
Υπηρεσία Ειδικότητα 

Αριθµός 

ατόµων 
Χρόνος απασχόλησης 

101 
∆ήµος Σάμης    ΠΕ Διοικητικού 

     2 
Από την υπογραφή της 

σύµβασης και έως 05-07-2021 

102 
∆ήµος Σάμης    ΠΕ ή ΤΕ      

   Πληροφορικής      1 
Από την υπογραφή της 

σύµβασης και έως 05-07-2021 

103 
∆ήµος Σάμης 

 ΤΕ Κοινωνικών  

  Λειτουργών 

     1 
Από την υπογραφή της 

σύµβασης και έως 05-07-2021 

 
104 

 
∆ήµος Σάμης 

 

∆Ε Διοικητικού 
 
     1 

 
Από την υπογραφή της 

σύµβασης και έως 05-07-2021 

  
      105 

 

 

     ∆ήµος Σάμης 
 

  ΔΕ Βοηθών    

  Νοσηλευτών 

 
    1 

 

        Από την υπογραφή της  

  σύµβασης και έως 05-07-2021 

 
          106 

 

    ∆ήµος Σάμης 
 

  ΔΕ Χειριστών    

  Σαρώθρου 

 
       1 

 

       Από την υπογραφή της  

  σύµβασης και έως 05-07-2021 

 
 

                                   

                             ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Κωδικός 

θέσης 

                                                       Τίτλος Σπουδών  
            και λοιπά απαιτούμενα  (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα). 

 

 
 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Α. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ 
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της 
αλλοδαπής.  
Β. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:  
α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 
 
       
 
     102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και 
Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με 
εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών 
Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και 
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και 
Δικτύων ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.  



3  

 

                                                                 ή 
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή 
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή 
Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 
Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
Η/Υ,  ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
A)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος: Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα 
Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Β)Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι 
ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Κοινωνικού λειτουργού.                                                                                                                                                           
Γ)Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), η οποία να είναι 
σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού 
στον ΣΚΛΕ (άρθρα 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της.                                                                                                                                                           
Δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων 
και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα). 
A)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος: Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα 
Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Β)Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι 
ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού.                                                                                                                                                                          
Γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), η οποία να είναι 
σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού 
στον ΣΚΛΕ (άρθρα 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της. 

 

 
    
   
 
 
    104 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή  
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από 
ειδικότητα, ή  
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε 
ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή  
- Απολυτήριος τίτλος: 
- Ενιαίου Λυκείου ή  
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή  
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της 
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ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον 
 
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων 
και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
A) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής 
Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή 
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής 
Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών 
παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής 
Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ (Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006) ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και 
B) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια 
διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
βοηθού νοσηλευτή. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ Τάξης ∆' ή 
άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β' ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013 

  β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής . 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ Τάξης ∆' ή 
άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β' ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 
(Η)/5.3.2013 
β)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ)Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) της 
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι     επαγγελµατικής     άδειας   οδήγησης 

αλλοδαπής (εκτός κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης),  για  να  γίνουν  δεκτοί πρέπει να 
προσκοµίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες 
οδήγησης ηµεδαπής. 

                                                                                      

                                        ΓΕΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους  μέλους της Ε.Ε. 
- Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
-Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της  
  θέσης που επιλέγουν. 
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-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση) του Ν.3584/2007. 

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Συμπληρωμένη και υπογραμμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Ειδικό Έντυπο Δήμου) 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Αναζητείται και αυτεπάγγελτα από τον Δήμο) 
4.  Αντίγραφο των κατά περίπτωση πτυχίων - τίτλων σπουδών και λοιπών βεβαιώσεων απαιτούμενων 
προσόντων που  προβλέπονται  στην Ανακοίνωση (Πίνακας  Β΄ - Απαιτούμενα προσόντα). 

 

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Λόγω των εκτάκτων υγειονομικών μέτρων κατά της διασποράς του Κορωνοϊού (covid-19), οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση- δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  από 

10/2/2021 έως και 12/02/2021 και ώρα 15:00,  με Ηλεκτρονικό τρόπο στο Email: prosopiko@sami.gov.gr  
  
  Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας     
  προσωπικού (ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή    
  περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων. 
 
   Η αίτηση συμμετοχής θα υποβληθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πρέπει      
    απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογραμμένη, με φυσική υπογραφή.  Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν  
    γίνονται δεκτές.  
    Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας να αναγράφεται «Αίτηση Συμμετοχής στην     
   Ανακοίνωση  ΣΟΧ 2/2021». 

 
   Το  έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ,  το «Παράρτημα (Α1) Απόδειξης χειρισμού Η/Υ του ΑΣΕΠ με 
(ημερομηνία 17-9-2020), και το Ειδικό Παράρτημα Δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα 

αναζητήσουν  στην ιστοσελίδα του  Δήμου Σάμης (sami.gov.gr), στα γραφεία του Δήμου  και  στα γραφεία  

των Δημοτικών Ενοτήτων Ερίσου και Πυλάρου. 
   (Πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2674360506, υπεύθυνος κ. Σπύρος Βαλλιανάτος). 

 

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Η παρούσα  Ανακοίνωση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Σάμης, στις Δημοτικές 

Ενότητες Ερίσου και Πυλάρου, στην ιστοσελίδα του Δήμου (sami.gov.gr),  και στο  πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το «Παράρτημα (Α1) Απόδειξης χειρισμού Η/Υ 
του ΑΣΕΠ με (ημερομηνία 17-9-2020), το Ειδικό Παράρτημα Δικαιολογητικών και το ειδικό έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ –
ΔΗΛΩΣΗΣ. 

 
 

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                      ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ-ΝΕΤΗΣ 


