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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ  

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
Ο ΓΖΜΟ ΗΣΗΑΗΑ - ΑΗΓΖΦΟΤ 

 

  
Έρνληαο ππόςε: 
 
1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 
2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ. 1 ηνπ Ν. 3584/2007 «Πξνζσπηθό γηα 
θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή πξόζθαηξεο αλάγθεο Ο.Σ.Α.» ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
πεξίπησζε (ηε) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3812/2009. 
3.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ 
Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α). 
4.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν.4547/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν ε πξόζιεςε 
πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ ππξαζθάιεηα θαη ηε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε 
ησλ αθηώλ γίλεηαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα 
δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. 
5.Σηο ππ΄αξηζκ. 125/2021  απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο- 
Αηδεςνύ, πεξί πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ  κε δηάξθεηα απαζρόιεζεο ηεζζάξσλ(4) κελώλ γηα ηελ θάιπςε  
αλαγθώλ  ππξνπξνζηαζίαο 
6.Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΦΔΚ2107/η.Β΄/21-09-2011) ηνπ Γήκνπ 
Ιζηηαίαο – Αηδεςνύ, Ν. Δπβνίαο όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 
7. Σελ ππ’ αξηζκ. 5732/9-6-2021 Αλαθνίλσζε ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο Αηδεςνύ  πεξί 
πξόζιεςεο ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ππξνπξνζηαζίαο . 
8. Σν γεγνλόο όηη δελ ππεβιήζεζαλ αηηήζεηο γηα ην ζύλνιν ησλ πξνθεξπζζόκνπλ ζέζεσλ. 
 
 

Αλαθνηλώλεη 
 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 

ζπλνιηθά ηξηώλ  (3) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ  

ππξνπξνζηαζίαο  ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο-Αηδεςνύ, πνπ εδξεύεη ζηελ Ηζηηαία, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, 

αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ 

πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ 
ΓΖΜΟ ΗΣΗΑΗΑ-ΑΗΓΖΦΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

ΙΣΙΑΙΑ 34200 

ΣΗΛ: 2226350010 
Fax: 2226350009 
Mail: info@istaid.gr 
 

ΗΣΗΑΗΑ  21/07/2021 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέζης) 

Κωδικός 

θέζης 
Τπηρεζία 

Έδρα 

σπηρεζίας 
Διδικόηηηα 

Γιάρκεια 

ζύμβαζης 

Αριθμός 

αηόμων 

101 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- 

ΑΙΔΗΨΟΥ  
ΙΣΤΙΑΙΑ  

ΓΔ Υεηξηζηώλ κεραλεκάησλ έξγσλ 
(ΟΜΑΓΑ Α΄ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 1εο΄) 

(πσροπροστασία) 
4 μήνες 3 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέζης) 

Κωδικός θέζης 
Σίηλος ζποσδών  

και  

λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα 

101 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 
α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ  
(Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.4 ηεο 
θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ Τθππνπξγνύ, όπσο ηξνπνπνηεζείζα θαη 
ζπκπιεξσζείζα ηζρύεη (*), 
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,   
γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή 
Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ρνιώλ Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 ή 
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΗΔΚ ή 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο 
ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη 
ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 
ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ -ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.   
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ  
(Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.4 ηεο 
θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ Τθππνπξγνύ, όπσο ηξνπνπνηεζείζα θαη 
ζπκπιεξσζείζα ηζρύεη (*), 
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  
γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο 
ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο  ζρνιήο ηεο 
αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο 
θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ 
έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ- ρεηξηζηή 
ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε 
ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.   
  
ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ  
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(Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.4 ηεο 
θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ Τθππνπξγνύ, όπσο ηξνπνπνηεζείζα θαη 
ζπκπιεξσζείζα ηζρύεη (*), 
 
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. 
απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 
κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ), 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  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ 
απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή (*). 
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:  
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
α) Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ  
(Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθόηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ. 1.4 ηεο 
θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ΄αξηζ.νηθ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 
απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ Τθππνπξγνύ, όπσο ηξνπνπνηεζείζα θαη 
ζπκπιεξσζείζα ηζρύεη (*), 
 
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δει. 
απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 
κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ),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  θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη  (6) κελώλ, κεηά ηελ 
απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή (*). 
 
(*)ΔΠΗΖΜΑΝΖ: 
Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ 
113/2012, εθόζνλ ζηε λέα απηή άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα  θαη ε 
εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή 
βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα αλσηέξσ 
ζηνηρεία.  
Ζ ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην 
βαζκνινγνύκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο. 
 
  
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ  

 

Γηα ηα  ζεξκηθά κεραλήκαηα  γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο κεραλνδεγώλ 
ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ 
π.δ. 22/1976 (ΦΔΚ 6/12.01.1976/η.Α’).  



ειίδα 4 από 5 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέζης) 

Κωδικός 

θέζης 
Τπηρεζία 

Έδρα 

σπηρεζίας 
Διδικόηηηα 

Γιάρκεια 

ζύμβαζης 

Αριθμός 

αηόμων 

  

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο 
νδήγεζεο αιινδαπήο, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 
βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο  δεκόζηαο ππεξεζίαο «πεξί ηζνδπλακίαο θαη 
αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο 
νδήγεζεο εκεδαπήο».   

 
 

  Οη ππνςήθηνη  όισλ ησλ  εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.  

      

 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα  
απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ  αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 
. 
 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)». 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο-Αηδεςνύ. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό 
πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα , 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από 
απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από 
δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο 
καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήκνο Ιζηηαίαο-Αηδεςνύ, Κεληξηθή Πιαηεία Ιζηηαίαο, 
Σ.Κ.34200 Ιζηηαία, απεπζύλνληάο ηελ ζηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ  Τπεξεζηώλ ππόςηλ θ. 
Γθίδα Ισάλλε (ηει. επηθνηλσλίαο: 2226350308). 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ 
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ηξείο (3) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο-Αηδεςνύ.  Η αλσηέξσ 
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πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, 
θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία 
καο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ  
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ)· γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο 
Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ 
κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα 
νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ 
πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ 
Φνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ). 
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