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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ANAKOIΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆ΥΟ (2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 8 ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2021 - 2022
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, σύµφωνα µε τις οποίες δεν
υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό
των µε οποιαδήποτε ονοµασία Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθµού.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης–Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 “Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου” (ΦΕΚ 54/τ.
Α΄/2012).
4. Tις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4151/29-4-2013, «Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη
βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του
Υπουργείου Οικονοµικών.
5. Tην αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/119451/4657/340/118/29-04-2020
βεβαίωση πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ µε κωδικό
πιστοποίησης: IQLK, του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
6. Την αριθ. 102/27-04-2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πετρούπολης, µε
θέµα «Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, στο πλαίσιο του προγράµµατος Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο), περιόδου
2021 – 2022».
7. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/69097/2670/170/7-02-20 (ΦΕΚ 461/τ.Β΄/14-02-2020),
«Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους».
8. Την αριθµ. πρωτ. 34590/22-09-2021 απόφαση ∆ηµάρχου, «Τροποποίηση των υπ’ αριθ.
31478/1-09-2021 και 31887/6-09-2021 αποφάσεων ∆ηµάρχου, περί ορισµού Αντιδηµάρχων –
Αναπλήρωση ∆ηµάρχου και Μεταβίβαση της άσκησης των Αρµοδιοτήτων».
9. Την υπ’ αριθµ. 551884/15-11-2021 ΚΥΑ που αφορά στην «Έγκριση Κατανοµής Θέσεων για την
πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄
βαθµού και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράµµατα Άθλησης για
Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2021 - 2022» (ΦΕΚ 5351/τ. Β΄/18-11-2021).
10.Την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/569871/24-11-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού που αφορά στην “Έγκριση ειδικών δοµηµένων µεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο
περιόδου 2021 - 2022”.
11.Την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/569932/24-11-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού που αφορά στην “Έγκριση γενικών δοµηµένων µεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο
περιόδου 2021 - 2022”.
12.Το αριθµ. πρωτ. 44885/30-11-2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιδηµάρχου Αθλητισµού του
∆ήµου Πετρούπολης, σχετικά µε την έγκριση υποβολής πρότασης στα Προγράµµατα
Άθλησης για Όλους Π.Α.γ.Ο., περιόδου 2021 - 2022.
13.Την αριθ. 397/16-12-2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πετρούπολης, µε
θέµα «Έγκριση υποβολής πρότασης, στο πλαίσιο του προγράµµατος Άθλησης για Όλους
(Π.Α.γ.Ο.), περιόδου 2021 - 2022».
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Ανακοινώνει
Την πρόσληψη δυο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών µε ωριαία αποζηµίωση, για την
υλοποίηση των προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2021 – 2022.
Συγκεκριµένα:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
01

02

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΜΕΑ (Ειδική Φυσική
Αγωγή Προσαρµοσµένη
Κινητική Αγωγή)
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΡΥΘΜΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
1

1

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Έως 8
µήνες και
όχι πέραν
της
31/08/2022

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της ηµεδαπής ή
αναγνωρισµένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής
µε ειδικότητα ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΑΜΕΑ

Έως 8
µήνες και
όχι πέραν
της
31/08/2022

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της ηµεδαπής ή
αναγνωρισµένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής
µε ειδικότητα ΡΥΘΜΙΚΗ - ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α. που επιθυµούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση
στο ∆ήµο Πετρούπολης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην
επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κλπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.
4. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.
7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων
ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα
(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την
Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο
βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται:
1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής
οικογένειας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
2. Αναγγελία άσκησης επαγγέλµατος Προπονητή αθλήµατος(ων) (όπου κρίνεται εκ του
εξειδικευµένου προγράµµατος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται µε σχετική
βεβαίωση από το αρµόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆.
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Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθµός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω
προϋπόθεση (ανεργία), προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας
δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι, απαραίτητα µε τη σύµφωνη γνώµη της
Γ.Γ.Α.
Η πρόσληψη αυτών γίνεται µε βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύµφωνα µε τη µοριοδότηση
που περιγράφεται παρακάτω.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται µε βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:
1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
● Βασικό Πτυχίο: Οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,1.
Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ∆ΙΚΑΤΣΑ ή
του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ, για τη βαθµολογική αντιστοιχία.
● Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
∆ιδακτορικό: 2 µονάδες.
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 µονάδα.
Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο κατηγορίες
µεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός µόνο από την ίδια κατηγορία
αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση τους.
2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ο υποψήφιος λαµβάνει µονάδες από την εµπειρία στα Προγράµµατα Άθλησης για Όλους που
αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) µηνών από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη.
Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι µονάδες που λαµβάνονται
υπολογίζονται κλιµακωτά ως εξής:
Για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης και προγενέστερα
(από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των
1 – 24 µηνών

0,8 µονάδες

25 – 48 µηνών 0,6 µονάδες
49 – 72 µήνες

0,5 µονάδες

Πολλαπλασιαζόµενο µε τους µήνες απασχόλησης που
αναφέρονται στη σχετική σύµβαση εργασίας
(και όσοι πραγµατοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

73 – 96 µηνών 0,2 µονάδες

3. ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πολυτεκνία
Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθµολογείται µε 2 µονάδες.
Ανήλικα τέκνα
Ο υποψήφιος βαθµολογείται 0,3 µονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και
0,5 µονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας
Ο γονέας µονογονεϊκής οικογένειας βαθµολογείται µε 0,5 µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.
Βαθµολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγµένα έχει την γονική µέριµνα.
Επισήµανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
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4. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν
υποψήφιοι ΠΦΑ που πληρούν την προϋπόθεση µε κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα,
άδεια/αναγγελία άσκησης επαγγέλµατος τότε αυτή βαθµολογείται ως εξής:
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5 µονάδα.
∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1 µονάδα
Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλµατος προπονητή: 0,5 µονάδα.
Συµµετοχή σε επιµορφωτικά σεµινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.: 0,5 µονάδα ανά
σεµινάριο και µέχρι δυο σεµινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.
Τα Γενικά ∆οµηµένα Προγράµµατα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά.
Επισήµανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθµολογικά από τα παραπάνω προσόντα.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
β) Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείµενα ή
κατηγορίες των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους, δύναται να λαµβάνεται υπόψη το πρόγραµµα
σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., µέσω της προσκοµιζόµενης αναλυτικής βαθµολογίας
του υποψηφίου.
Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος
κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που
έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριµένο πρόγραµµα). Μετά την ανακοίνωση
των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο
κατάστηµα του φορέα εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το
πέρας της προθεσµίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόµενο στη σειρά κατάταξης
επιτυχόντα.
Για τα προγράµµατα στα καταστήµατα κράτησης, στα κέντρα απεξάρτησης, στα κέντρα
ψυχικής υγείας και στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα µόρια προϋπηρεσίας προσµετρούνται
µόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα συγκεκριµένα προγράµµατα. Στην προκήρυξη για τις
συγκεκριµένες θέσεις Π.Φ.Α πρέπει να αναφέρεται η σχετική προϋπηρεσία ως
προαπαιτούµενο για την κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ Π.Φ.Α.
α) Στα Π.Α.γ.Ο. προσλαµβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., µε δικαίωµα να
εργασθούν ως τη συµπλήρωση του αριθµού των 30 ωρών ανά εβδοµάδα σε έναν ή
περισσότερους φορείς, µε ελάχιστη απασχόληση 3 ωρών ανά εβδοµάδα. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται
σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύµβαση εργασίας σε ένα φορέα, κατά την υπογραφή της
σύµβασης τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις
ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.
β) Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύµβαση εργασίας µε το φορέα
υλοποίησης του προγράµµατος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζηµίωση, βάσει της
κείµενης νοµοθεσίας. Την ευθύνη εφαρµογής των ανωτέρω φέρει ο Φορέας υλοποίησης.
γ) Αν από το διεξαγόµενο επιτόπιο έλεγχο ή από το ενηµερωτικό – εισηγητικό του φορέα
διαπιστώνεται ότι ο εργαζόµενος απουσιάζει αδικαιολόγητα ή δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην σύµβαση Π.Α.γ.Ο., τότε διακόπτεται το τµήµα του
εγκεκριµένου προγράµµατος του φορέα από τη Γ.Γ.Α. και ο φορέας στερείται δικαιώµατος
συµµετοχής στα Π.Α.γ.Ο. από 1 έως 3 χρόνια ανάλογα την έκταση της παραβατικότητας που
εντοπίστηκε από τον έλεγχο. Η ανωτέρω ποινή επιβάλλεται αυτοτελώς µε απόφαση του αρµοδίου
για θέµατα Αθλητισµού Υπουργού, ή µε εξουσιοδότησή του, του προϊσταµένου της αρµόδιας
∆/νσης.

ΑΔΑ: Ω3ΛΙΩΞΣ-4Ρ9
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aitisi@petroupoli.gov.gr.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει από την
επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της ανακοίνωσης σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές
εφηµερίδες του Νοµού Αττικής. Σε περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα (ηµερήσια ή
εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές. Η παρούσα ανακοίνωση
θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου Πετρούπολης.
Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή
είναι κατά το νόµο εξαιρετέα (δηµόσια αργία ή µη εργάσιµη) τότε η λήξη της προθεσµίας
µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η
επιλογή
των
υποψηφίων
θα
γίνει
σύµφωνα
µε
οριζόµενα
στην
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/69097/2670/170
(ΦEK
461/τ.
B΄/14-02-2020)
«Έγκριση
Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους».
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα.
Κατά των ανωτέρω αποτελεσµάτων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις,
ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aitisi@petroupoli.gov.gr. µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, από την εποµένη της ανάρτησης των αποτελεσµάτων.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ

