
 

 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ Ωοωπόπ,13-03-2023 
ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΖΡ Αο. ποως.: 4865 
ΔΖΛΞΡ ΩΠΩΟΞΣ 
Δ/ΜΡΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΩΜ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ 
ΛΖΛΑ ΑΜΗΠΩΟΘΜΞΣ ΔΣΜΑΛΘΙΞΣ 
ΙΑΘ ΔΘΞΘΙΖΘΙΖΡ ΛΔΠΘΛΜΑΡ 

 

Α Μ Α Ι Ξ Θ Μ Ω Ρ Ζ 

Ξ Δήμαουξπ Ωοωπξύ 

 

Έυξμςαπ σπϊφη: 
1. Τιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 58 ςξσ Μ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/ς.Α77-6-2010) «Νέα Αουιςεκςξμική ςηπ 

Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ - Ποϊγοαμμα Καλλικοάςηπ». 
2. Τιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 212 ςξσ Μ. 3584/2007 «Ποξρχπικϊ για καςεπείγξσρεπ επξυικέπ ή 

ποϊρκαιοεπ αμάγκεπ Ο.Τ.Α.» ρε ρσμδσαρμϊ με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 20 ςξσ Ν. 2190/1994. 
3. Τιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ Μ.4765/2021. 
4. Τιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/ς.Α72015) πξσ ατξοξϋμ ρςημ εταομξγή ςξσ εμιαίξσ 

μιρθξλξγίξσ. 
5. Τξ αοιθ. ποχς. 2300/29-3-2016 (ΑΔΑ:ΩΛΡΙ465ΤΗΔ-7ΒΝ) έγγοατξ ςξσ ΥΠΔΣΔΑ με θέμα 

«Θερμικϊ πλαίριξ και καςεσθσμςήοιεπ ξδηγίεπ για ςημ κήοσνη πεοιξυόμ ρε καςάρςαρη έκςακςηπ 

αμάγκηπ Πξλιςικήπ Ποξρςαρίαπ». 
6. Το άρθρο 36 του Ν.4765/2021 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 51 του Ν. 

4940/2022 
7. Τξμ Οογαμιρμϊ Δρχςεοικήπ Υπηοερίαπ ςξσ Δήμξσ μαπ (αο. 1299/13-4-2017/ς. Β΄ ΦΔΚ) ϊπχπ 

ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει (αο. 3131/8-9-2017/ς.Β΄). 
8. Τημ αοιθ. ποχς. Α361/08-02-2023 Απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Πξλιςικήπ Ποξρςαρίαπ για 

παοάςαρη κήοσνηπ ρε καςάρςαρη έκςακςηπ αμάγκηπ Πξλιςικήπ Ποξρςαρίαπ ςχμ Δημξςικόμ 

Δμξςήςχμ Ατιδμόμ, Πξλσδεμδοίξσ, Μαλακάραπ και Καπαμδοιςίξσ ςξσ Δήμξσ Ωοχπξϋ με ιρυϋ για 

ένι μήμεπ, ήςξι έχπ και 08 Ασγξύρςξσ 2023. 
9. αοιθ. ποχς.  21/2023 (ΑΔΑ: 66ΩΖΩ0Ο-ΔΞΤ) Απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ Σσμβξσλίξσ ςξσ Δήμξσ 

Ωοχπξϋ πξσ ατξοά ρςημ ποϊρληφη ρσμξλικά εμεμήμςα ςερράοχμ (94) αςϊμχμ έκςακςξσ 

ποξρχπικξϋ Ιδιχςικξϋ Δικαίξσ Οοιρμέμξσ Χοϊμξσ διατϊοχμ ειδικξςήςχμ, για ςη διαυείοιρη ςχμ 

ρσμεπειόμ πξσ ποξέκσφαμ απϊ ςημ εκδήλχρη δαρικόμ πσοκαγιόμ ρςιπ 5-8-2021. 
10. Τημ αοιθ. ποχς. 2950/14-02-2023 βεβαίχρη ςηπ Διεϋθσμρηπ Οικξμξμικόμ Υπηοεριόμ ςξσ Δήμξσ 

μαπ πεοί ϋπαονηπ πιρςόρεχμ για ςημ κάλσφη ςηπ μιρθξδξρίαπ ςξσ ποξρλαμβαμϊμεμξσ 

ποξρχπικξϋ. 
11. Τξ γεγξμϊπ ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ ξι έκςακςεπ αμάγκεπ πξσ ποξέκσφαμ απϊ ςιπ   

     καςαρςοξτικέπ δαρικέπ πσοκαγιέπ πξσ εκδηλόθηκαμ ρςιπ 5-8-2021.  
 

Α Μ Α Ι Ξ Θ Μ Ω Μ Δ Θ 
 

Τημ ποϊρληφη ποξρχπικξϋ εβδξμήμςα δϋξ (72) αςϊμχμ, με ρυέρη εογαρίαπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ 

ξοιρμέμξσ υοϊμξσ, πλήοξσπ απαρυϊληρηπ, υοξμικήπ διάοκειαπ από ςημ σπξγοατή ςηπ ρύμβαρηπ και 

έωπ 8-8-2023, ημεοξμημία λήνηπ ςηπ παοάςαρηπ κήοσνηπ ςξσ Δήμξσ ρε καςάρςαρη έκςακςηπ 

αμάγκηπ, πξσ θα απαρυξληθεί για ςημ αμςιμεςόπιρη έκςακςχμ αμαγκόμ ςηπ Διεϋθσμρηπ, Τευμικόμ 

Υπηοεριόμ και ςηπ Διεϋθσμρηπ Πεοιβάλλξμςξπ ςξσ Δήμξσ μαπ, για ςη διαυείοιρη ςχμ ρσμεπειόμ πξσ 

ποξέκσφαμ απϊ ςιπ καςαρςοξτικέπ δαρικέπ πσοκαγιέπ πξσ εκδηλόθηκαμ ρςιπ 5-8-2021, χπ ενήπ: 

 

 

ΑΔΑ: ΨΚ3ΔΩ0Π-ΦΑ7



 

ΟΘΜΑΙΑΡ Α: ΗΔΡΔΘΡ ΔΟΞΥΘΙΞΣ ΟΠΞΡΩΟΘΙΞΣ (αμά κωδικό θέρηπ) 

 

Ιωδικό
π θέρηπ 

Σπηοερία Έδοα σπηοερίαπ Διδικόςηςα Αοιθμόπ αςόμωμ 

100 
Δ/μρη ευμικώμ 

Σπηοεριώμ 
Δήμξπ Ωοωπξύ, 

Κ. Υαλκξσςρίξσ 50  
ΟΔ Οξλιςικώμ 
Ληυαμικώμ 

Δύξ (2)  

101 
Δ/μρη ευμικώμ 

Σπηοεριώμ 
Δήμξπ Ωοωπξύ, 

Κ. Υαλκξσςρίξσ 50 

Δ Οξλιςικώμ 
Ληυαμικώμ Έογωμ 

Σπξδξμήπ 
Έμα (1) 

102 
Δ/μρη ευμικώμ 

Σπηοεριώμ 
Δήμξπ Ωοωπξύ, 

Κ. Υαλκξσςρίξσ 50 
ΔΔ Ζλεκςοξλόγωμ Δύξ (2) 

103 
Δ/μρη ευμικώμ 

Σπηοεριώμ 
Δήμξπ Ωοωπξύ, 

Κ. Υαλκξσςρίξσ 50 
ΔΔ Ξδηγώμ Δώδεκα (12) 

104 
Δ/μρη ευμικώμ 

Σπηοεριώμ 
Δήμξπ Ωοωπξύ, 

Κ. Υαλκξσςρίξσ 50 
ΔΔ Υειοιρςώμ 

Ληυαμημάςωμ Έογξσ 
Δτςά (7) 

105 
Δ/μρη ευμικώμ 

Σπηοεριώμ 
Δήμξπ Ωοωπξύ, 

Κ. Υαλκξσςρίξσ 50 

ΣΔ Δογαςώμ 
Ιαθαοιόςηςαπ (Ρσμξδξί 

Απξοοιμμαςξτόοξσ) 
οιάμςα πέμςε (35) 

106 
Δ/μρη ευμικώμ 

Σπηοεριώμ 
Δήμξπ Ωοωπξύ, 

Κ. Υαλκξσςρίξσ 50 
ΣΔ Δογαςώμ Ύδοεσρηπ Δέκα (10) 

107 
Διεύθσμρη 

Οεοιβάλλξμςξπ 
Δήμξπ Ωοωπξύ, 

Κ. Υαλκξσςρίξσ 50 
ΣΔ Οεοιρσλλξγήπ 
Αδέρπξςωμ Εώωμ 

οία (3) 

 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κωδικό θέρηπ) 

Ιωδικόπ θέρηπ ίςλξπ ρπξσδώμ & λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 

 
100 

 

 
α. Πςσυίξ ή δίπλχμα Πξλιςικξϋ Μηυαμικξϋ ΑΔΙ ή ςξ ξμόμσμξ πςσυίξ ή δίπλχμα 
Δλλημικξϋ Αμξικςξϋ Παμεπιρςημίξσ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Ποξγοαμμάςχμ Σπξσδόμ Δπιλξγήπ 
(Π.Σ.Δ) ΑΔΙ ή ςασςϊρημξ καςά ςξ πεοιευϊμεμξ ειδικϊςηςαπ πςσυίξ ή δίπλχμα ΑΔΙ ή 
Δλλημικξϋ Παμεπιρςημίξσ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Ποξγοαμμάςχμ Σπξσδόμ Δπιλξγήπ (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ 
ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ και 
 
β. Άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ Μηυαμικξϋ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ ςξσ ςίςλξσ 
ρπξσδόμ. 
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α) Πςσυίξ ή δίπλχμα Τμήμαςξπ Πξλιςικόμ Έογχμ Υπξδξμήπ ή Πξλιςικόμ Μηυαμικόμ 
Τ.Δ. με καςεϋθσμρη Μηυαμικξί Υπξδξμόμ Τ.Δ. ή Πξλιςικόμ Μηυαμικόμ Τ.Δ. και 
Μηυαμικόμ Τξπξγοατίαπ και Γεχπληοξτξοικήπ Τ.Δ. – Πξλιςικξί Μηυαμικξί Τ.Δ. με 
καςεϋθσμρη Μηυαμικξί Υπξδξμόμ Τ.Δ. ΤΔΙ ή ςξ ξμόμσμξ πςσυίξ ή δίπλχμα 
Ποξγοαμμάςχμ Σπξσδόμ Δπιλξγήπ (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ή αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα πςσυίξ ή 
δίπλχμα ΤΔΙ ή Ποξγοαμμάςχμ Σπξσδόμ Δπιλξγήπ (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξπ 
ςίςλξπ ρυξλόμ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ ή ςξ ξμόμσμξ ή 
αμςίρςξιυξ καςά ειδικϊςηςα Πςσυίξ ΚΑΤΔΔ ή ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ, 
αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
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α) Άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ βξηθξϋ ηλεκςοξλϊγξσ εγκαςαρςάςη ή ρσμςηοηςή 

ξπξιαρδήπξςε καςηγξοίαπ, 
β) Ο ξμόμσμξπ ή αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ΙΔΚ ή Τευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ Δκπαιδεσςηοίξσ Α’ 
ή Β΄ Κϋκλξσ Σπξσδόμ ή Δμιαίξσ Πξλσκλαδικξϋ Λσκείξσ ή Τευμικξϋ Δπαγγελμαςικξϋ 
Λσκείξσ ή Τευμικόμ Δπαγγελμαςικόμ Συξλόμ Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ ή Συξλόμ 
Μαθηςείαπ ςξσ ΟΑΔΔ ςξσ Ν. 1346/1983 ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ρυξλικόμ μξμάδχμ ςηπ 

ΑΔΑ: ΨΚ3ΔΩ0Π-ΦΑ7



 

ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κωδικό θέρηπ) 

Ιωδικόπ θέρηπ ίςλξπ ρπξσδώμ & λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 

 ημεδαπήπ ή ςηπ αλλξδαπήπ, αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ. 
Γίμεςαι επίρηπ δεκςϊπ ξπξιξρδήπξςε ςίςλξπ ΙΔΚ ή δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ή άλλξπ 
ιρϊςιμξπ και αμςίρςξιυξπ ςίςλξπ ρυξλικόμ μξμάδχμ ςηπ ημεδαπήπ ή ςηπ αλλξδαπήπ, σπϊ 
ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ σπξφήτιξπ σπξβάλλει βεβαίχρη ςηπ αομϊδιαπ για ςημ έκδξρη ςηπ 
άδειαπ σπηοερίαπ, ϊςι η αμχςέοχ άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ υξοηγήθηκε βάρει ςξσ 
ρσγκεκοιμέμξσ ςίςλξσ είςε ασςξςελόπ είςε με ρσμσπξλξγιρμϊ και εμπειοίαπ. 
 

 
103 

α) Οπξιξδήπξςε πςσυίξ ή  δίπλχμα ή  απξλσςήοιξπ ςίςλξπ ςξσλάυιρςξμ δεσςεοξβάθμιαπ 

ή μεςαδεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ςηπ ημεδαπήπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ςηπ 

αλλξδαπήπ αμεναοςήςχπ ειδικϊςηςαπ, και 
β) Δπαγγελμαςική άδεια ξδήγηρηπ Γ' καςηγξοίαπ, και γ) Πιρςξπξιηςικϊ Δπαγγελμαςικήπ 

Ικαμϊςηςαπ (ΠΔΙ) ρε ιρυϋ για ςιπ καςηγξοίεπ επαγγελμαςικόμ αδειόμ ξδήγηρηπ πξσ 

απαιςείςαι, και δ) Κάοςα φητιακξϋ ςαυξγοάτξσ ρε ιρυϋ. 
Σε πεοίπςχρη πξσ ξι θέρειπ δεμ καλστθξϋμ απϊ σπξφήτιξσπ με ςξσπ αμχςέοχ ςίςλξσπ 

ρπξσδόμ (πεο. α) , θα καλστθξϋμ απϊ σπξφητίξσπ πξσ καςέυξσμ έμαμ απϊ ςξσπ 

καςχςέοχ ςίςλξσπ: Απξλσςήοιξ   ςίςλξ   σπξυοεχςικήπ εκπαίδεσρηπ (απξλσςήοιξ 

ςοιςανίξσ γσμμαρίξσ ή για σπξφητίξσπ πξσ έυξσμ απξτξιςήρει μέυοι και ςξ 1980 

απξλσςήοιξ δημξςικξϋ ρυξλείξσ) ή ιρξδϋμαμξ απξλσςήοιξ ςίςλξ καςόςεοηπ Τευμικήπ 

Συξλήπ ςξσ μ.δ. 580/1970 ή απξλσςήοιξ ςίςλξ Δογαρςηοίχμ Διδικήπ Δπαγγελμαςικήπ 

Δκπαίδεσρηπ και Καςάοςιρηπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μ. 2817/2000 ςηπ ημεδαπήπ ή άλλξ 

ιρϊςιμξ ςίςλξ ςηπ αλλξδαπήπ και αμςίρςξιυη εμπειοία ςξσλάυιρςξμ ςοιώμ (3) εςώμ 

(Δμπειοία επαγγελμαςία ξδηγξϋ ασςξκιμήςξσ ςοιόμ (3) ςξσλάυιρςξμ εςόμ μεςά ςημ 

απαιςξϋμεμη άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ ξδηγξϋ ασςξκιμήςξσ). 

 

 
104 

α) Άδεια μηυαμξδηγξϋ-υειοιρςή μηυαμημάςχμ ή άδεια υειοιρςή μηυαμημάςχμ έογξσ 

(Μ.Δ.) ξμάδαπ Α' ή ξμάδαπ Β΄ειδικϊςηςαπ 1 ςξσ Π.Δ. 113/2012 για ςα Μ.Δ. 1.3 ςηπ 

καςάςανηπ ςξσ άοθοξσ 2 ςηπ απϊταρηπ με αοιθ. ξικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 

απϊταρηπ ςξσ αομξδίξσ Υτσπξσογξϋ ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε- ρσμπληοόθηκε και ιρυϋει,  
β) Άδεια ξδήγηρηπ ασςξκιμήςξσ εοαριςευμική ή επαγγελμαςική και 
γ) Οπξιξδήπξςε πςσυίξ ή δίπλχμα ή απξλσςήοιξπ ςίςλξπ δεσςεοξβάθμιαπ ή 

μεςαδεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ςηπ ημεδαπήπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ςηπ αλλξδαπήπ 

αμεναοςήςχπ ειδικϊςηςαπ. 
Σε πεοίπςχρη πξσ η θέρη δεμ καλστθεί απϊ σπξφήτιξ με ςξσπ αμχςέοχ ςίςλξσπ 

ρπξσδόμ (πεο. γ), θα καλστθεί απϊ σπξφήτιξ με απξλσςήοιξ ςίςλξ ςξσλάυιρςξμ 

σπξυοεχςικήπ εκπαίδεσρηπ (απξλσςήοιξ ςοιςανίξσ γσμμαρίξσ ή για σπξφητίξσπ πξσ 

έυξσμ απξτξιςήρει μέυοι και ςξ 1980 απξλσςήοιξ δημξςικξϋ ρυξλείξσ) ή ιρξδϋμαμξ 

απξλσςήοιξ ςίςλξ καςόςεοηπ Τευμικήπ Συξλήπ ςξσ Ν.Δ. 580/1970 ή απξλσςήοιξ ςίςλξ 

Δογαρςηοίχμ Διδικήπ Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ και Καςάοςιρηπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Ν. 

2817/2000 ςηπ ημεδαπήπ ή άλλξπ ιρϊςιμξπ ςίςλξπ ςηπ αλλξδαπήπ και αμςίρςξιυη εμπειοία 

ςξσλάυιρςξμ ςοιώμ (3) εςώμ, μεςά ςημ απϊκςηρη ςηπ παοαπάμχ άδειαπ υειοιρςή ή 

βεβαίχρη ή βεβαίχρη αμαγγελίαπ ρςξ αμςικείμεμξ ςηπ ποξκηοσρρϊμεμηπ θέρηπ. 

 

 
105 

Δεμ απαιςξϋμςαι ειδικά ςσπικά ποξρϊμςα (άοθοξ 5 παο. 2 ςξσ Ν. 2527/1997). 

 
106 

Δεμ απαιςξϋμςαι ειδικά ςσπικά ποξρϊμςα (άοθοξ 5 παο. 2 ςξσ Ν. 2527/1997). 

ΑΔΑ: ΨΚ3ΔΩ0Π-ΦΑ7



 

ΟΘΜΑΙΑΡ Β: ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΟΠΞΡΞΜΑ (αμά κωδικό θέρηπ) 

Ιωδικόπ θέρηπ ίςλξπ ρπξσδώμ & λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 
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Δεμ απαιςξϋμςαι ειδικά ςσπικά ποξρϊμςα (άοθοξ 5 παο. 2 ςξσ Ν. 2527/1997). 

 

ΓΔΜΘΙΑ ΟΠΞΡΞΜΑ ΟΠΞΡΚΖΦΖΡ ΓΘΑ ΖΜ ΙΑΚΣΦΖ ΩΜ ΗΔΡΔΩΜ 

 
• Οι σπξφήτιξι θα ποέπει μα έυξσμ ςα ποξρϊμςα ποϊρληφηπ ςϊρξ καςά ςξμ υοϊμξ λήνεχπ ςηπ 
ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ ϊρξ και καςά ςξμ υοϊμξ ςηπ ποϊρληφηπ. 
• Οι σπξφήτιξι ποέπει μα είμαι ηλικίαπ απϊ 18 έχπ 65 εςόμ. Τξ καςόςαςξ ϊοιξ ηλικίαπ θα ποέπει μα 
είμαι ρσμπληοχμέμξ καςά ςημ σπξβξλή ςηπ αίςηρηπ. 
• Οι σπξφήτιξι ποέπει μα είμαι α) Έλλημεπ πξλίςεπ, β) πξλίςεπ ςχμ άλλχμ κοαςόμ-μελόμ ςηπ 
Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ, σπϊ ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ ςξσ άοθοξσ 1παο. 1 ςξσ N.2431/1996 και, γ) 
Βξοειξηπειοόςεπ, Κϋποιξι Ομξγεμείπ και Ομξγεμείπ αλλξδαπξί πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςημ 
Κχμρςαμςιμξϋπξλη και απϊ ςα μηριά Ίμβοξ και Τέμεδξ, και ξμξγεμείπ εν Αιγϋπςξσ υχοίπ μα 
απαιςείςαι πιρςξπξιηςικϊ ελλημικήπ ιθαγέμειαπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι η ιδιϊςηςα ςξσπ χπ 
Δλλήμχμ, καςά ςξ γέμξπ και ςη ρσμείδηρη, απξδεικμϋεςαι με άλλξσπ ςοϊπξσπ (μ.δ.3832/1958, χπ 
ιρυϋει). 
• Μα έυξσμ ςημ σγεία και ςη τσρική καςαλληλόςηςα για ςημ εκςέλερη ςωμ καθηκόμςωμ ςηπ θέρηπ 
για ςημ ξπξία ποξρλαμβάμξμςαι. 
• Να μημ έυξσμ κόλσμα καςά ςα άοθοα 16-17 ςξσ κόδικα Δημξςικόμ και Κξιμξςικόμ Υπαλλήλχμ 
(καςαδίκη, σπξδικία, δικαρςική ρσμπαοάρςαρη) με ςημ επιτϋλανη ςηπ επϊμεμηπ εναίοερηπ. 
 

Οι άδειεπ άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ή άλλεπ επαγγελμαςικέπ άδειεπ ή βεβαιόρειπ ή πιρςξπξιηςικά ποέπει 
μα είμαι ρε ιρυϋ ςϊρξ καςά ςξμ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ και ςηπ λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ 
σπξβξλήπ ασςήπ, ϊρξ και καςά ςξμ υοϊμξ ποϊρληφηπ. 
 

 
ΙΠΘΖΠΘΑ ΙΑΑΑΝΖΡ 

 

Για ςξσπ ποξρλητθέμςεπ, ρύμτωμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ Μ.4765/2021, θα 
καςαοςιρςξύμ πίμακεπ με ρειοά καςάςανηπ  ρύμτωμα με ςιπ κάςωθι ποξϋπξθέρειπ:  
1. α) Mη ύπαονη κωλύμαςξπ 24μημηπ απαρυόληρηπ και  β) Δμπειοία ρε αμςίρςξιυη θέρη ρςξ 
τξοέα. 

 

 

 

ΑΟΑΠΑΘΖΑ ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ 
 

Οι εμδιατεοϊμεμξι ποέπει μα σπξβάλλξσμ σπξυοεωςικώπ ςα ενήπ δικαιξλξγηςικά καςά ςημ 
σπξβξλή ςηπ αίςηρήπ ςξσπ: 
 

1. Αίςηρη -Υπεϋθσμη Δήλχρη ϊπχπ ασςή επιρσμάπςεςαι ρςημ παοξϋρα αμακξίμχρη. 
2. Φχςξαμςίγοατξ ςχμ δϋξ ϊφεχμ ςξσ αςξμικξϋ δελςίξσ ςασςϊςηςαπ ή διαβαςηοίξσ. 
3. Φχςξαμςίγοατξ ςίςλξσ ρπξσδόμ και εμ γέμει ςχμ ςίςλχμ πξσ απξδεικμϋξσμ ςα ποξρϊμςα πξσ 

απαιςξϋμςαι απϊ ςιπ επιμέοξσπ ειδικϊςηςεπ (ετϊρξμ απαιςείςαι). Δάμ ξ ςίςλξπ έυει απξκςηθεί 
ρςημ αλλξδαπή απαιςείςαι Ποάνη Αμαγμόοιρηπ απϊ ςξμ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή ςξ Ι.Τ.Δ. για ςημ 
ιρξςιμία και αμςιρςξιυία ςξσ ςίςλξσ με ςξσπ αμςίρςξιυξσπ ημεδαπξϋπ ςίςλξσπ ρπξσδόμ. Σε 
πεοίπςχρη πξσ απϊ ςημ ποάνη ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ αμαγμόοιρηπ δεμ ποξκϋπςει ςξ γμχρςικϊ 
αμςικείμεμξ, απαιςείςαι βεβαίχρη απϊ ςξ Δκπαιδεσςικϊ Ίδοσμα πξσ υξοήγηρε ςξμ ςίςλξ, η 
ξπξία μα καθξοίζει ςξ γμχρςικϊ αμςικείμεμξ, καθόπ και επίρημη μεςάτοαρή ςηπ. 

4. Άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ, άδεια ξδήγηρηπ ρε ιρυϋ και λξιπέπ βεβαιόρειπ και 
πιρςξπξιηςικά, ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςιπ επιμέοξσπ ειδικϊςηςεπ. 
 

ΑΔΑ: ΨΚ3ΔΩ0Π-ΦΑ7



 
 

 

ΟΠΞΗΔΡΛΘΑ ΙΑΘ ΞΟΞΡ ΣΟΞΒΞΚΖΡ ΩΜ ΑΘΖΡΔΩΜ: 
 

Οι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα σπξβάλλξσμ ςημ αίςηρή ςξσπ ρςξ Ποχςϊκξλλξ ςξσ Δήμξσ καςά ςιπ 

εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ, εμςϊπ ςοιόμ (3) εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ αμάοςηρη ςηπ παοξϋραπ, 

δηλ. από ςημ Δεσςέοα 13/3/2023 έωπ και ςημ εςάοςη 15/3/2023. Αμσπόγοατεπ αιςήρειπ δεμ 

γίμξμςαι δεκςέπ. 
 

 

ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΖ ΖΡ ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖΡ: 
 
Αμάοςηρη ξλϊκληοηπ ςηπ αμακξίμχρηπ θα γίμει ρςξ ποϊγοαμμα ΔΙΑΥΓΔΙΑ και ρςξ Δημξςικϊ καςάρςημα 
ςηπ έδοαπ ςξσ Δήμξσ Ωοχπξϋ. 

 
 

           Ξ ΔΖΛΑΠΥΞΡ  

 

 

ΓΔΩΠΓΘΞΡ ΑΟ. ΓΘΑΡΖΛΑΙΖΡ 

ΑΔΑ: ΨΚ3ΔΩ0Π-ΦΑ7
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