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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Σάμη  4 Ιουνίου 2020 

              ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                   Αριθ. Πρωτ.: 3132 
                  ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 
             Δ/νση: Ιωάννου Μεταξά 

            Σάμη Κεφαλλονιά - 28080 
               Τηλ: 2674360506-517 
            Email:dimos@sami.gov.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2020 

  

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του 
Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. (για όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η 

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020)  

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 

διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 

4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α)  και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7-2-2019). 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018). 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020). 
7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75/31-3-2020) , όπως κυρώθηκε με το 

Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α’/25-4-2020). 
8. Την υπ' αριθμ. 44/8-4-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σάμης με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων 

έκτακτου προσωπικού, έτους 2020, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του 

Ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107 Α΄).(ΑΔΑ:ΨΑΧ346ΜΓ3Ι-1ΞΖ). 
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 58176/10-4-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με 

θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σάμης με αντίτιμο», προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών. 
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 33079/28-5-2020 (ΑΔΑ:ΩΤ3946ΜΤΛ6-Ν4Η) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί έγκρισης 

σύναψης εννιακοσίων εξήντα οκτώ (968) συμβάσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ 

αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου. 
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33643/1-6-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)», προς το Δήμο Σάμης. 

12. Το Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σάμης (ΦΕΚ Β’ 3247/23.8.2019), καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
3283/11-6-2020 βεβαίωση του Δημάρχου Σάμης περί ύπαρξης κενών θέσεων. 

13. Την με αριθμ. πρωτ. 3301/12-6-2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Σάμης, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού  της παρούσας 
ανακοίνωσης. 

14. Το υπ’ αριθμ.πρωτ.3328/12-6-2020 έγγραφο σχετικά με την αναγκαιότητα γνώσης ξένων γλωσσών.   

15. Το από 12/6/2020 email του φορέα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων. 
 

Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δήμου Σάμης, που εδρεύει στη Σάμη Ν. Κεφαλληνίας, και 

συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με 
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 

Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ 

Λιμνοσπήλαιο 

Μελισσάνης 

Υ.Ε. ΛΕΜΒΟΥΧΟΙ 

ΣΠΗΛΑΙΩΝ 

Τέσσερις 

(4) μήνες 8 

102 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 

Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ 

Λιμνοσπήλαιο 

Μελισσάνης 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
Τέσσερις 

(4) μήνες  6 
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103 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 

     Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ 

Λιμνοσπήλαιο 

                 Μελισσάνης 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
Τέσσερις 

(4) μήνες  2 

104 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 

Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ 

Σπήλαιο 

Δρογκαράτης 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

Τέσσερις 

(4) μήνες 

 
4 

105 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 

Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ 

Σπήλαιο 

Δρογκαράτης 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Τέσσερις 

(4) μήνες 

 
1 

106 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 
Δ.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ    Παραλία 

Μύρτου 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

Τέσσερις 

(4) μήνες  2 

107 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 
Δ.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ    Παραλία 

Μύρτου 
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Τέσσερις 

(4) μήνες  5 

108 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 
Δ.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ    Παραλία 

Μύρτου 
ΔΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ 

Τέσσερις 

(4) μήνες  4 

109 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 
Δ.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ    

Αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας 
 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

Τέσσερις 

(4) μήνες    1 

110 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 
Δ.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ    

Αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας 
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 Τέσσερις 

(4) μήνες 

 
   1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 
1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής, 

β) Εμπειρία λεμβούχου τουλάχιστον 12 μηνών και 
γ) Μέτρια γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 
1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και 

β) Εμπειρία λεμβούχου τουλάχιστον 10 μηνών 

102, 104, 106, 109 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην 
Οικονομίας και Διοίκησης) ή  
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή  

Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή  
- Απολυτήριος τίτλος: 
- Ενιαίου Λυκείου ή  
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή  
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και επιπλέον 
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής ή Ιταλικής γλώσσας.  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)  

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην 
Οικονομίας και Διοίκησης) ή  

Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή  
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή  
- Απολυτήριος τίτλος: 
- Ενιαίου Λυκείου ή  

- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή  
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.  

103, 105, 107, 110 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 

108 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Ξενοδοχειακής Εστιατοριακής Τεχνικής  ή Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Υπηρεσιών ή 
Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (Catering)  ή Τεχνίτης Εστιατορίου - Επισιτισμού (Σερβιτόρος) ή  Ειδικός Ξενοδοχειακών 

Υπηρεσιών & Τροφοδοσίας ή Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ή Ξενοδοχειακής- Εστιατορικής Τέχνης ή Βοηθός Εστιατορικής Τέχνης  
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 

3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
β) Καλή γνώση της Αγγλικής ή Ιταλικής ή Γερμανικής γλώσσας.  
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων του 

β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α'): 
ι) Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' 
Γυμνασίου. 
ιι) Ξενοδοχειακής- Εστιατορικής Τέχνης μονοετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Λυκείου.  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)  

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των 

προς πλήρωση θέσεων, 

β) Καλή γνώση της Αγγλικής ή Ιταλικής ή Γερμανικής γλώσσας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)  

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σε 

καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, και να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( dimos@sami.gov.gr ). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση 
θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση 

όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών 

καταστημάτων των δήμων Σάμης, Αργοστολίου και Ληξουρίου και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Σάμης , και συγκεκριμένα από 24-6-
2020 έως και 03-07-2020. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)  στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (sami.gov.gr), β) στο 
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – 

Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην 
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ 
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: 

Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης  με το «Παράρτημα  Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με 
σήμανση έκδοσης «02-12-2019» το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό 

ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των 
υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους 
στη διαδικασία επιλογής, έχει γίνει στο δικτυακό τόπο του Δήμου Σάμης «www.sami.gov.gr», στο χώρο Ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος Σάμης, των Δημοτικών Ενοτήτων Ερίσου και Πυλάρου, καθώς και στο χώρο Ανακοινώσεων των Δημοτικών 
καταστημάτων  Δήμων Αργοστολίου και Ληξουρίου. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Δήμου Σάμης (2674360506 , 2674360517) 

υπεύθυνος κ. Σ. Βαλλιανάτος. 
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