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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ 

 
Πύργος, 12-05-2021   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.:οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                      121305/2942 
Ταχ. Δ/νση: ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 47, Τ.Κ. 27 131, ΠΥΡΓΟΣ 
Πληροφορίες: Ε. Ρηγοπούλου 
Τηλέφωνο:  2621360356 
Fax:            2621360485 
E-mail:        ddo@ilia.pde.gov.gr 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, όπως 
ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄) και 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τη με αριθ. πρωτ. 9791/08.02.2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΙΟΒ46ΜΤΛ6-ΙΧΥ) 
«Κατανομή ποσού ύψους έως 20.954.300,00 € σε Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».  

4. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡΙΤ./25/3150/12.04.2021 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 
της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280) «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, με την 
οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη εννιακοσίων πενήντα επτά (957) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας 6,5 μηνών για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 
έτους 2021.  

5. Τη με αριθ. πρωτ. 2718/106507/16.04.2021 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: 
662Χ4653ΠΓ-854) «Κατανομή εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες - Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021».  

6. Την με αριθ. πρωτ. 6569/67952/14-6-2012 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ πρόσληψης εποχιακού εργατοτεχνικού 
προσωπικού δακοκτονίας. 

7. Την υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-9-2020  Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση 
άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4372/05-10-2020/τ.Β΄). 

8. Την με αριθ. 1008/2020 και αριθ. πρωτ. 27453/2221/28-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΡΤ7Λ6-387) Απόφαση Διάθεσης και 
Ανάληψης πίστωσης που καταχωρήθηκε με α/α 1008 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικ/κού και Δημοσιονομικού Ελέγχου με ΑΑ Βεβ:1024. 

 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα (40) ατόμων (έως 60 
ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών) και δύο (2) ατόμων (έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο 
για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών). Η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την 
ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2021 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για 
την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για τις εξής κατά αριθμό 
ατόμων και ειδικότητες: 
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ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ 
ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΠΥΡΓΟΥ Επιτάλιο  2 

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 

– ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
Κάστρο, Κυλλήνη, Κάτω Παναγιά, Νεοχώρι 4  

ΠΗΝΕΙΟΥ 
Λυγιά, Βαρθολομιό, Μάχου, Δήμητρα, Καλύβια 

Μυρτουντίων 
2  

ΗΛΙΔΑΣ Αμαλιάδα, Δουνέικα, Καρδαμάς 3  

ΠΥΡΓΟΥ 

Μυρτιά, Σκαφιδιά, Άγιος Ηλίας, 
Λεβεντοχώρι, Κορακοχώρι, Κατάκολο, 
Σκουροχώρι, Γρανιτσέικα, Βυτινέικα, 
Άγιος Ιωάννης, Αλποχώρι, Ξυλοκέρα, 
Βούναργο, Πράσινο, Φωναϊτικα, Ελαιώνας, 
Άγιοι Απόστολοι, Βροχίτσα, Κορυφή, 
Λαστέικα, Άγιος Γεώργιος, 
Παλαιοβαρβάσαινα, Βαρβάσαινα, Σαλμώνη, 
Αμπελώνας, Κολύρι, Πύργος 
Αλφειούσα, Επιτάλιο, Αγρίδι, Ανεμοχώρι, 
Ράχες 

14  

ΑΡΧΑΙΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Κρυονέρι, Χελιδόνι, Καυκανιά, Κλαδέοs, 
Μάγειρα, Κοσκινά, Στρέφι, Σμίλα, 
Ηράκλεια, Πουρνάρι, Πελόπιο, Πλάτανος, 
Φλόκα, Αρχαία Ολυμπία, Αρχαία Πίσσα, 
Λιναριά, Πεύκες, Κάμενα, Μουριά, Λούβρο, 
Βασιλάκι, Ξηρόκαμπος, Άσπρα Σπίτια 

9  

ΖΑΧΑΡΩΣ 
Ξηροχώρι, Ζαχάρω, Σχίνοι, Αρήνη, Ροδινά, 
Καλίδονα, Κακόβατος, Νεοχώρι, Ταξιάρχες, 
Νέα Φιγαλεία 

8  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 40 2 

 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το 
κριτήριο της εντοπιότητας, με την εξής σειρά: 

1. Σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοί της (Α΄ βαθμός εντοπιότητας). 
2. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (Β΄ βαθμός 

εντοπιότητας). 
3. Ακολουθούν οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής 

Ενότητας (Γ΄ βαθμός). 
4. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας (Δ΄ βαθμός). 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα 
κριτήρια: 
 
1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 
μήνες εμπειρίας    1     2     3      4     5      6       7        8      9     10    11     12     13    14          ….           57      58        59         60 & άνω 
μονάδες               7   14    21    28   35    42     49      56     63     70    77     84     91    98          ….         399    406      413        420 
 
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 
αριθμός τέκνων          3*          4            5                 6           7            8            9             10          11              12           ……. 
μονάδες                 150        200          250            300        350         400        450           500         550             600          ……. 
* αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ 
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε προγράμματα δακοκτονίας.  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης 
της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή 
των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν 
προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. 

2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. 
3. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης 

έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας 
αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). 
Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η 
πολυτεκνική ιδιότητα. Ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα α) λόγω τεσσάρων (4) 
τουλάχιστον τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, β) βάσει του Ν. 860/1979 και γ) βάσει του 
Ν. 3454/2006. 

4. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας είναι η βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.  
 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής (Μανωλοπούλου 47 – Διοικητήριο), στο Δήμο Πύργου που έχει έδρα η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής, στους Δήμους της Π.Ε. Ηλείας και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
(www.pde.gov.gr) και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης μόνο από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής και το Δήμο Πύργου.  
 
Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, 
στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: Μανωλοπούλου 47 – Διοικητήριο, Πύργος, απευθύνοντάς την στη 
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Ρηγοπούλου Ευγενίας (τηλ. επικοινωνίας: 26213-
60356) και κας Τρίμμη Κωνσταντίνας   (τηλ. επικοινωνίας: 26213-60357)  

Η υποβολή των αιτήσεων θα  αρχίσει  στις  13/05/2021 και θα  λήξει  στις  26  /05/2021. 
 

Κατάταξη υποψηφίων 
Αφού η Υπηρεσία επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων, όπως 

αναφέρονται στην παρούσα. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την 
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Πρώτα απ’ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις ειδικότητες που έχουν επιλέξει 
με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.) 

2. Η σειρά κατάταξης μεταξύ των αυτών έχουν την ίδια εντοπιότητα και τια ίδια προσόντα, γίνεται με βάση τη 
βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης 
οικογένειας). 
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3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 
περισσότερες μονάδες στο βαθμολογούμενο κριτήριο (εμπειρία) και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει 
τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας). 
 

Ανάρτηση Πινάκων 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού  θα αναρτήσει, τους πίνακες 

κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημά της, Διοικητήριο (Μανωλοπούλου 47), ενώ θα συνταχθεί και σχετικό 
πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσία μας.  

 
Πρόσληψη 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από 
τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Η διάρκεια απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού δεν θα υπερβεί τα εξήντα (60) ημερομίσθια για τα 
σαράντα  (40) άτομα κα τα τριάντα τέσσερα (34) ημερομίσθια για τα δύο (2) άτομα , κατά το χρονικό διάστημα 
από την ημερομηνία πρόσληψής τους και μέχρι 31-10-2021 για τους παγιδοθέτες, και μέχρι 30-11-
2021 για τους εργάτες αποθήκης. 
 
 

  Ο ΑΝΤΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
   

 
 
 

  Βασίλειος Γιαννόπουλος 
 
 
 
 
 
 
Πινάκας Διανομής 

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας. 
2. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (με την παράκληση να αναρτηθεί η Ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων 

και να μας αποσταλεί το αποδεικτό ανάρτησης). 
3. Δήμος Πύργου (ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης, και σύνταξη πρακτικού ανάρτησης). 
4. Δήμους Ν. Ηλείας. 
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