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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

 
      Ο Γήκαξρνο Νάνπζαο , έρνληαο ππόςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 πεξίπη. δ’ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852 / 2010 ( ΦΔΚ 87 Α', 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο ). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 θαη  ηεο πεξ ηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Ν. 3812/2009. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηεο  Π.Ν.Π. ( ΦΔΚ 64/14-3-2020). 

4. Σελ κε αξ. πξση. 57/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  Η.Π. Νάνπζαο. 

 

                                κάνει γνυζηό  

 

  όηη ζα πξνβεί ζηελ πξόζιεςε δώδεθα  ( 12 ) αηόκσλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ 

Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα έυρ  ηέζζεπιρ ( 4 ) μήνερ , γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ, ιόγσ ηεο  εμαηξεηηθά επείγνπζαο αλάγθεο 

γηα λα αληηκεησπηζηνύλ νη άκεζνη θίλδπλνη από ηελ εκθάληζε θαη δηάδνζε ηνπ θνξσλντνύ  

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ε ππεξεζία θαζαξηόηεηαο λα αληαπεμέιζεη ζηα απμεκέλα ηεο 

θαζήθνληα όπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

α) ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη πην 

ζπρλά, έηζη ώζηε λα κελ απνκέλνπλ δηάζπαξηα απνξξίκκαηα θαη αλαθπθιώζηκα πιηθά έμσ 

από θάδνπο ή αθόκε θαη ζηνπο δξόκνπο 

β) ην πιύζηκν ε απνιύκαλζε ησλ θάδσλ επίζεο πην ζπρλά 

γ) ην πιύζηκν θαη ε απνιύκαλζε ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ(δξόκσλ, πάξθσλ θηι) κε ηα εηδηθά 

νρήκαηα πνπ δηαζέηεη ν δήκνο Νάνπζαο(πδξνθόξα & πιπζηηθά κεραλήκαηα) πην ζπρλά όπσο 

αλαθέξνληαη θαησηέξσ : 

 

 

 

  

http://www.naoussa.gr/
ΑΔΑ: ΡΖΚΜΩΚ0-ΨΓΥ



 

 

 
Τπηπεζία Έδπα ςπηπεζίαρ Διδικόηηηα 

Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 

Απιθμόρ 

αηόμυν 

100 
Γήκνο Νάνπζαο Ννκνύ 

Ηκαζίαο 
Νάνπζα 

ΓΔ Οδεγώλ 

απνξξηκκαηνθόξσλ 

Γ-Δ’ θαηεγνξίαο 

θαηεγνξίαο γηα ζπξκό, 

ξπκνπιθό, κε 

εκηξπκνπιθνύκελν, 

ηξάθηνξαο κε θιεηζηνύ 

ηύπνπ 

απνξξηκκαηνθηβώηηα 

(κε ΠΔΙ & θάξηα 

ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ) 

Έσο 4 κήλεο 1 

101 
Γήκνο Νάνπζαο Ννκνύ 

Ηκαζίαο 
Νάνπζα 

ΓΔ Οδεγώλ 

απνξξηκκαηνθόξσλ 

Γ’ θαηεγνξίαο 

(κε ΠΔΙ & θάξηα 

ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ) 

Έσο 4 κήλεο 2 

102 
Γήκνο Νάνπζαο Ννκνύ 

Ηκαζίαο 
Νάνπζα 

ΤΔ Δξγαηώλ 

Καζαξηόηεηαο 
Έσο 4 κήλεο 9 

 
 

 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (Για ηιρ θέζειρ ΓΔ Οδηγών Αποπ/πυν) 

 

Σίηλορ ζποςδών  

και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

100 &101 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Σερληθνύ 

Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή (β) Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ ή 

Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηώλ ή  Πηπρίν Α' ή Β' 

θύθινπ ζπνπδώλ ΣΔΔ εηδηθόηεηαο Μεραλώλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ 

Απηνθηλήησλ ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ εηδηθόηεηαο Σερληθνύ 

Ορεκάησλ ή εηδηθόηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ή 

εηδηθόηεηαο Μεραληθώλ θαη Ηιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Σνκέα 

Ορεκάησλ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

εηδηθόηεηαο Μεραλώλ Απηνθηλήηνπ ή ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 

1346/1983 εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή ζςναθούρ ειδικόηηηαρ, 

δειαδή: πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Ηιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ 

Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνκεραληθώλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ Απηνθηλήηνπ ή 

Σερλίηεο Ηιεθηξνιόγνο Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Ηιεθηξηθνύ πζηήκαηνο 

Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή Σερληηώλ Ηιεθηξνινγηθώλ 

πζηεκάησλ Απηνθηλήησλ ή Σερληηώλ Μεραλώλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή 

Ηιεθηξνιόγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνύ Μεραλνηξνληθήο ή αληίζηνηρν 

πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ 

Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ 

ΑΔΑ: ΡΖΚΜΩΚ0-ΨΓΥ



 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (Για ηιρ θέζειρ ΓΔ Οδηγών Αποπ/πυν) 

 

Σίηλορ ζποςδών  

και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 

άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο. 

β) -Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ-Δ΄ καηηγοπίαρ 

για ηη θέζη Οδηγού Αποπ/πος Γ-Δ’ καηηγοπίαρ  

--Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ καηηγοπίαρ 

για ηη θέζη Οδηγού Αποπ/πος Γ’ καηηγοπίαρ  

 

γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ). 

δ) Κάπηα Φηθιακού Σασογπάθος Οδηγού, η οποία να είναι ζε ιζσύ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

 

α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεποβάθμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο.  

β) -Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ-Δ΄ καηηγοπίαρ 

για ηη θέζη Οδηγού Αποπ/πος Γ-Δ’ καηηγοπίαρ  

--Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ καηηγοπίαρ 

για ηη θέζη Οδηγού Αποπ/πος Γ’ καηηγοπίαρ  

γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ). 

δ) Κάπηα Φηθιακού Σασογπάθος Οδηγού, η οποία να είναι ζε ιζσύ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ  ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο  ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο 

ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον ηπιών (3) 

εηών, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

β) -Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ-Δ΄ καηηγοπίαρ 

για ηη θέζη Οδηγού Αποπ/πος Γ-Δ’ καηηγοπίαρ  

--Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ καηηγοπίαρ 

για ηη θέζη Οδηγού Αποπ/πος Γ’ καηηγοπίαρ  

γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ). 

δ) Κάπηα Φηθιακού Σασογπάθος Οδηγού, η οποία να είναι ζε ιζσύ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 

ΑΔΑ: ΡΖΚΜΩΚ0-ΨΓΥ



 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (Για ηιρ θέζειρ ΓΔ Οδηγών Αποπ/πυν) 

 

Σίηλορ ζποςδών  

και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο 

ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον έξι (6) μηνών, 

κεηά ηελ απόθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

β) -Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ-Δ΄ καηηγοπίαρ 

για ηη θέζη Οδηγού Αποπ/πος Γ-Δ’ καηηγοπίαρ  

--Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ καηηγοπίαρ 

για ηη θέζη Οδηγού Αποπ/πος Γ’ καηηγοπίαρ  

γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ). 

δ) Κάπηα Φηθιακού Σασογπάθος Οδηγού, η οποία να είναι ζε ιζσύ. 

 

ΠΡΟΟΥΗ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ’ - Δ΄ (CE) θαηεγνξίαο 

απαηηείηαη ππνρξεσηηθά ε πξνζθόκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο 

Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ). 

 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ (ζύμθυνα με ηην απαιηούμενη καηά 

ηα ανυηέπυ άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος) 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο 

Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) απαηηείηαη: 

είηε ε θαηνρή Γεληίος Δπιμόπθυζηρ Οδηγού, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρύ θαη ην 

νπνίν εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο  

ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

είηε ε θαηαρώξεζε επί ηνπ εληύπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ κοινοηικού απιθμού 

«95» δίπια ζε κία ή πεξηζζόηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηώλ ή ππνθαηεγνξηώλ πνπ θαηέρεη 

ν ππνςήθηνο θαη απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε. 

ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηώλ ή ππνθαηεγνξηώλ θαηνρήο ηνπ δεηνύκελνπ από ηελ 

αλαθνίλσζε Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) θαη εθόζνλ 

πξνθύπηνπλ ιόγνη θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλέθδνζήο ηεο, γίλεηαη δεθηή θαη 

ε ΒΔΒΑΙΧΗ ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηεο Γηεύζπλζεο Μεηαθνξώλ θαη 

Δπηθνηλσληώλ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη: 

 Σν νλνκαηεπώλπκν θαη ην όλνκα παηξόο ηνπ αηηνύληνο ηε βεβαίσζε 

 Ο αξηζκόο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηελ νπνία θαηέρεη θαζώο θαη ε λέα ηζρύο 

ηεο (έλαξμε, ιήμε) 

 Η θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΙ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη απαηηείηαη 

από ηελ αλαθνίλσζε, θαζώο θαη ε ηζρύο ηνπ (έλαξμε - ιήμε) θαη λα 

επηβεβαηώλεηαη όηη ε άδεηα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία επαλέθδνζήο ηεο, 

ιόγσ ελζσκάησζεο θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο ΠΔΙ. 

 

Αςηονόηηο είναι όηι οι ςποτήθιοι ππέπει να πποζκομίζοςν οπυζδήποηε ηην 

απαιηούμενη από ηην ανακοίνυζη άδεια οδήγηζηρ.  

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο 

νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο δελ έσει πποσυπήζει ζηη ζςγκπόηηζη επιηποπήρ 

για ηιρ εξεηάζειρ ηος ανυηέπυ πιζηοποιηηικού (ΠΔΙ), ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ 

ΑΔΑ: ΡΖΚΜΩΚ0-ΨΓΥ



 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (Για ηιρ θέζειρ ΓΔ Οδηγών Αποπ/πυν) 

 

Σίηλορ ζποςδών  

και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

λα γίλεη δεθηόο γηα ηε ζέζε ηνπ ΟΓΗΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, ππέπει 

να πποζκομίζει απαξαηηήησο ζσεηικό έγγπαθο ηηρ ςπηπεζίαρ αςηήρ, ζην νπνίν λα 

αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ εμ’ αθνξκήο ηεο κε 

ζπγθξόηεζεο ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο. 

Γηα ηιρ άδειερ οδήγηζηρ αςηοκινήηυν, όηαλ δελ πξνθύπηεη ε εκεξνκελία ηεο 

αξρηθήο θηήζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνύκελεο άδεηαο, αιιά κόλν ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο ή ηπρόλ πξόζθαηεο ζεώξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα 

ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο Μεηαθνξώλ θαη 

Δπηθνηλσληώλ. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηε βεβαίσζε απηή, 

ιόγσ θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί : 

 ε πξνζθόκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη ν ιόγνο αδπλακίαο θαζώο θαη 

 ε πξνζθόκηζε Τπεύζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ 

ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα δειώλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο 

θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη από 

ηελ πξνθήξπμε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 

αλλοδαπήρ, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο 

ππεξεζίαο «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο 

επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο». 

 

 

  

Διδικά – ηςπικά πποζόνηα ππόζλητηρ (Για ηιρ θέζειρ ΤΔ Δπγαηών 

Καθαπιόηηηαρ 

102 Υσξίο ηππηθά πξνζόληα  

 

                     Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ . 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αιηήζειρ από 26/3/2020 μέσπι και  

3/4/2020 ζηα email aitima@naoussa.gr, fikata@naoussa.gr, ηαρπδξνκηθώο κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ. ε πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ 

αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ην εκπξόζεζκν ηεο αίηεζεο ζα 

θξίλεηαη από ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο. 

Η αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα ζπλνδεύεηαη από ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζε 

επθξηλή θσηναληίγξαθα θαη ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ζε επθξηλέο θσηναληίγξαθν. 

 

 

       Κοινοποίηζη                                                                   Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

 Γξαθείν Γηαρείξηζεο    

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

               ΝΙΚΟΛΑΟ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ  
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