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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            Γούρνες16.06.2017  

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ                                  Αρ.Πρωτ.: 11353 

ΔΗΜΟ ΥΕΡΟΝΗΟΤ                                
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
Με ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (έσο 3 κελώλ) 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Παηδηθήο Δμνρήο Κνθθίλε Υάλη ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ 
 
 
Ο Γήκνο Υεξζνλήζνπ Ν. Ηξαθιείνπ κεηά ηελ ππ αξηζκ. 208/2017 απόθαζε Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ , αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό κε ζύκβαζε 
εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (κέρξη ηξεηο (3) κήλεο), ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 
ζαξάληα πέληε αηόκσλ (45) γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπείγνπζαο αλάγθεο γηα ηε ιεηηνπξγία  
ηεο Παηδηθήο Δμνρήο Κνθθίλε Υάλη ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 1 παξ. 2 εδάθην ηε ηνπ Ν. 3812/2009 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 
3584/2007 γηα ηηο εμήο εηδηθόηεηεο θαη αξηζκό ζέζεσλ: 

Δηδηθόηεηα Αξηζκόο Δηδηθά Σππηθά Πξνζόληα Υξνληθή 
Γηάξθεηα 

πληνληζηήο 1 (έλαο) Απόθνηηνη ΑΔΙ ή ΣΔΙ, ή απόθνηηνη 
ζρνιήο εθπαίδεπζεο ζηειερώλ ΠΔ ή 
απόθνηηνη ΙΔΚ κε εηδηθόηεηα ζηειερώλ 
θαηαζθελώζεσλ. 
ε πεξίπησζε έιιεηςεο ππνςεθίσλ κε 
ηα αλσηέξσ πξνζόληα απηά, είλαη 
δπλαηή ε πξόζιεςε απόθνηηνπ 
Λπθείνπ κε θαηαζθελσηηθή εκπεηξία 
πνπ λα απνδεηθλύεηαη. 
Ηιηθία ππνςεθίσλ 18-45 εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

Δπηκειεηέο 3 (ηξεηο) Απόθνηηνη ηνπιάρηζηνλ Β' Λπθείνπ, κε 
επδόθηκε θαηαζθελσηηθή εκπεηξία. 
Ηιηθία ππνςεθίσλ 18 - 45 εηώλ 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

Δηδηθνί 
πλεξγάηεο 
Υεηξνηερλίαο 

3 (ηξεηο) Πηπρηνύρνη ή θνηηεηέο ησλ παξαθάησ 
ρνιώλ: α)Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ 
θαη ΣΔΙ Βξεθνλεπηνθνκίαο β)ΣΔΔΦΑ 
γ)Σκεκάησλ Κνηλσληθήο θαη 
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο  
δ) Θεαηξηθώλ θαη Γξακαηηθώλ ρνιώλ  
ε)Μνπζηθώλ θαη Υνξεπηηθώλ ρνιώλ  
ε) ρνιώλ Καιιηηερληθώλ καζεκάησλ. 
ε πεξίπησζε έιιεηςεο ππνςεθίσλ κε 
ηα αλσηέξσ πξνζόληα είλαη δπλαηή ε 
πξόζιεςε ζηειερώλ κε θαηαζθελσηηθή 
εκπεηξία πνπ λα απνδεηθλύεηαη. 
Ηιηθία ππνςεθίσλ 18 - 45 εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

Δηδηθνί 
πλεξγάηεο 
ςπραγσγνί 

2 (δύν) Πηπρηνύρνη ή θνηηεηέο ησλ παξαθάησ 
ρνιώλ: α)Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ 
θαη ΣΔΙ Βξεθνλεπηνθνκίαο β)ΣΔΔΦΑ 
γ)Σκεκάησλ Κνηλσληθήο θαη 
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο δ) Θεαηξηθώλ 
θαη Γξακαηηθώλ ρνιώλ ε)Μνπζηθώλ 
θαη Υνξεπηηθώλ ρνιώλ ε) ρνιώλ 
Καιιηηερληθώλ καζεκάησλ. 
ε πεξίπησζε έιιεηςεο ππνςεθίσλ κε 
ηα αλσηέξσ πξνζόληα είλαη δπλαηή ε 
πξόζιεςε ζηειερώλ κε θαηαζθελσηηθή 

Μέρξη (3) 
κήλεο 
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εκπεηξία πνπ λα απνδεηθλύεηαη. 
Ηιηθία ππνςεθίσλ 18 - 45 εηώλ. 

Γπκλαζηέο 2 (δύν) Πηπρίν Φπζηθήο Αγσγήο Α.Δ.Ι. - 
Σ.Δ.Δ.Φ.Α. ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν 
πηπρίν αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηεο 
αιινδαπήο. 
ε πεξίπησζε έιιεηςεο ππνςεθίσλ κε 
ηα αλσηέξσ πξνζόληα είλαη δπλαηή ε 
πξόζιεςε θνηηεηώλ ΣΔΦΑΑ κε 
πξνηεξαηόηεηα απηνύ πνπ ζπνπδάδεη 
ζην κεγαιύηεξν έηνο. 
Ηιηθία ππνςεθίσλ από 18-45 εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

Οκαδάξρεο 14 
(δεθαηέζζεξηο) 

Απόθνηηνη ηνπιάρηζηνλ Α' ηάμεο 
Λπθείνπ  
Ηιηθία ππνςεθίσλ από 18 έσο 30 
εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

Ιαηξόο 1 (έλαο) Πηπρίν Ιαηξηθήο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο κε άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο. 
Ηιηθία ππνςεθίνπ κέρξη 65 εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

Ννζνθόκνο 1 (έλαο) Απόθνηηνο ρνιήο Ννζνθόκσλ κε 
άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ή 
ηειεηόθνηηνο ζρνιήο λνζνθόκσλ  
Ηιηθία ππνςεθίσλ έσο 65 εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

Γηαρεηξηζηήο 1 (έλαο) Απόθνηηνη Λπθείνπ θαη θαηά πξνηίκεζε 
κε πξνϋπεξεζία πνπ λα απνδεηθλύεηαη. 
Ηιηθία ππνςεθίσλ από 18-65 εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

   Βνεζόο 

Γηαρεηξηζηή 
1 (έλαο) Απόθνηηνη Λπθείνπ θαη θαηά 

πξνηίκεζε κε πξνϋπεξεζία πνπ λα 

απνδεηθλύεηαη. 

 Ηιηθία ππνςεθίσλ από 18-65 εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

Απνζεθάξηνο 1 (έλαο) Σνπιάρηζηνλ Απόθνηηνη Λπθείνπ θαη 

θαηά πξνηίκεζε κε πξνϋπεξεζία πνπ 

λα απνδεηθλύεηαη  

Ηιηθία ππνςεθίσλ από 18-65 εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

Μάγεηξαο 1 (έλαο) Απόθνηηνο ή ηειεηόθνηηνο ρνιήο 

Μαγείξσλ ή (ΤΔ) κε εκπεηξία ζηελ 

εηδηθόηεηα πνπ λα απνδεηθλύεηαη. 

Ηιηθία ππνςεθίσλ από 18-65 εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

Βνεζόο 
Μαγείξνπ 
 

1 (έλαο) Απόθνηηνο ή ηειεηόθνηηνο ρνιήο 

Μαγείξσλ ή (ΤΔ) κε εκπεηξία ζηελ 

εηδηθόηεηα πνπ λα απνδεηθλύεηαη. 

Ηιηθία ππνςεθίσλ από 18-65 εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

Δηδηθόο 
Σερλίηεο 

1 (έλαο) Απόθνηηνο ρνιήο καζεηείαο ηνπ 

ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83, εηδηθόηεηαο 

ειεθηξνηερλίηε, ή άιιεο ηζόηηκεο 

ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή εηδηθόο 

ηερλίηεο κε εκπεηξία ζηελ εηδηθόηεηα 

ειεθηξνηερλίηε πνπ λα απνδεηθλύεηαη. 

Ηιηθία ππνςεθίσλ 18-65 εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

Δξγάηεο- 
Δξγάηξηεο 

9 (ελλέα) Υσξίο ηδηαίηεξα πξνζόληα.  
Ηιηθία ππνςεθίσλ 18-65 εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

Πξνζσπηθό 
θαζαξηόηεηαο 

1 (έλαο) Υσξίο ηδηαίηεξα πξνζόληα.  
Ηιηθία ππνςεθίσλ 18-65 εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 
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Ναπαγνζώζηεο 1 (έλαο) α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο. 

β) Αδεηα λαπαγνζώζηε, εθδηδόκελε 

από Ληκεληθή Αξρή.  

Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από 

ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα 

ηόηε είλαη δπλαηή ε πξόζιεςε 

ππνςεθίνπ κε: 

α) Απνιπηήξην ηίηιν ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ 

έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 

απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή 

ηζνδύλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηώηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 

απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 

β) Αδεηα λαπαγνζώζηε, εθδηδόκελε 

από Ληκεληθή Αξρή.  

Ηιηθία ππνςεθίσλ 18-45 εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

Φύιαθαο  1 

(έλαο) 
Υσξίο ηδηαίηεξα πξνζόληα. Ηιηθία 

ππνςεθίσλ 18-65 εηώλ. 

Μέρξη (3) 
κήλεο 

 

 

Α. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία πνπ αλαγξάθεηαη θαηά εηδηθόηεηα. 

2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ. 

3. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε), κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο εμαίξεζεο. 

Δξαίπεζε: Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί έρνπλ 

αξζεί ή έρνπλ απνιπζεί ππό όξν (Ν.2207/1994 άξζξν 4 § 6). 

 

Β. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε από ηηο 19.06.2017 έσο θαη 23.06.2017 

θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο ζην Γήκν Υεξζνλήζνπ ζηηο Γνύξλεο  (Πξώελ Ακεξηθάληθε 

Βάζε Γνπξλώλ) αξκόδηνη ππάιιεινη: παλάθε Έικα - ηει. 2813404663, αξξή Δηξήλε ηει. 

2813404628. 

Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

2. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ηνπο (όπνπ απαηηείηαη), ζηνλ νπνίν λα 
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αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκόο απηνύ (ΜΟΝΟ γηα ππνςεθίνπο ησλ θαηεγνξηώλ ΠΔ, 

ΣΔ θαη ΓΔ). 

3. Φσηναληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (όπνπ απαηηείηαη). 

4. Πηζηνπνηεηηθό εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηαο (όπνπ απαηηείηαη) 

5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

Τπαιιειηθνύ Κώδηθα: α) όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε 

νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, 

εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ 

ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο 

θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) όηη δελ είλαη ππόδηθνη θαη δελ έρνπλ 

παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο 

πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) όηη δελ έρνπλ, 

ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε 

ζηέξεζε απηή, όηη δελ ηεινύλ ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

6. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεη ν ππνςήθηνο αλ ηνλ 

ακέζσο πξνεγνύκελν ρξόλν από ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεώο ηνπ έρεη απαζρνιεζεί 

ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 § 1 ηνπ Ν. 2190/1994 κε ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ εξγαδόκελνπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ 

αλαγθώλ, ή όρη. ε πεξίπησζε πνπ έρεη απαζρνιεζεί λα δειώλεη ηελ ππεξεζία ζηελ 

νπνία απαζρνιήζεθε θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζήο ηνπ (έλαξμε 

θαη ιήμε) 

7. Η αλεξγία απνδεηθλύεηαη κε πξόζθαηε βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ (πνπ είλαη αξκόδηνο 

πξνο ηνύην). Απνθιείεηαη ε απόδεημε κε ππνβνιή ππεύζπλεο δήισζεο θαη θάξηαο 

αλεξγίαο. 

8. Πξνθεηκέλνπ γηα αλέξγνπο ππνςεθίνπο πνπ είραλ εληαρζεί ζε πξόγξακκα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ: α) βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην πξόγξακκα θαζώο θαη ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θαη β) βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ από ηελ νπνία λα 

πξνθύπηεη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο σο αλέξγσλ ζηα ζρεηηθά κεηξώα. 

9. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 

αλήιηθα ηέθλα. Δηδηθά γηα ηνπο πνιύηεθλνπο θαη ηα ηέθλα πνιύηεθλσλ νηθνγελεηώλ 

γίλεηαη δεθηό θαη πηζηνπνηεηηθό ηεο ΑΠΔ. 

10. Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη, κόλνλ: 

α) Πξνθεηκέλνπ γηα Παλεπηζηεκηαθή Δθπαίδεπζε, πξάμε αλαγλώξηζεο από ην 

Γ.Ι.ΚΑ.ΣΑ, γηα ηελ ηζνηηκία, αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ θαη ηε βαζκνινγηθή αληηζηνηρία 

απηνύ ή πξάμε αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο από ην πκβνύιην 

Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σα σο 

άλσ δηθαηνινγεηηθά λα έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

 β) Πξνθεηκέλνπ γηα Σερλνινγηθή Δθπαίδεπζε, πξάμε αλαγλώξηζεο από ην Ι.Σ.Δ., γηα 

ηελ ηζνηηκία, αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ θαη ηελ βαζκνινγηθή αληηζηνηρία απηνύ ή πξάμε 

αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο από ην πκβνύιην Αλαγλσξίζεσο 

Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ λα έρνπλ εθδνζεί 

κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

γ) Πξνθεηκέλνπ γηα Γεπηεξνβάζκηα κε ηερληθή ή κε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, 

βεβαίσζε ηζνηηκίαο από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη γηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αιινδαπήο, πξάμε 
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ηζνηηκίαο θαη θαηάηαμεο ηεο επηηξνπήο ηζνηηκηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαηδεύζεσο θαη Καηαξηίζεσο (Ο.Δ.Δ.Κ.) - Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, Ν. Ισλία, 

Αζήλα θαη βεβαίσζε, γηα ηελ αληηζηνηρία ηνπ βαζκνύ από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα.  

δ) Πξνθεηκέλνπ γηα Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, βεβαίσζε ηζνηηκίαο από ηε Γηεύζπλζε 

Παηδείαο Οκνγελώλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (ΓΙ.Π.Ο.Γ.Δ.) ηεο Κ.Τ. ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή από ηηο θαηά ηόπνπο Γ/λζεηο 

Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο. 

11. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Γήκνπ όηη ν ππνςήθηνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην     

δεκνηνιόγην. 

εκείσζε:Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ  

πξόζιεςε ππέπει να είναι επικςπωμένοι και επίζεμα μεηαθπαζμένοι ζηεν ελλενική 

 γλώζζα, όπωρ οπίδοςν οι κείμενερ διαηάξειρ (άξζξν 29 Π.Γ. 50/2001) 

 

Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηε Γηαύγεηα θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.hersonisos.gr  

                                                                                   

                                                                                        Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

                                                                                         ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΙΧΑΝΝΗ 

http://www.hersonisos.gr/
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