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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ  

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

 
Ρέθυμνο,  23 Νοεμβρίου 2018 
 
Αριθμ. πρωτ. :  16926 

 
Ταχ. Δ/νση      : 
Ταχ. Κώδικας :              
URL                 : 

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου 
74 100 Ρέθυμνο 
www.uoc.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

(ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ) 

ΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016  

 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων, με σύμβαση εργασίας 
Ι.Δ.Ο.Χ., για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης σε 
Ρέθυμνο και Ηράκλειο, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 Πανεπιστήμιο 
Κρήτης ΡΕΘΥΜΝΟ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

έως την 31η-12-2020 
6 

102 Πανεπιστήμιο 
Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 
έως την 31η-12-2020 

11 

103 Πανεπιστήμιο 
Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 
έως την 31η-12-2020 

1 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα 
απασχοληθούν και σε νυχτερινές βάρδιες 

 
 
 

http://www.uoc.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101, 102 

1. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 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.  

2. Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας (Ν.3707/τ. Α΄/2008) που εκδίδεται από την 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση του Νοµού ή τη ∆ιεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας 
του αιτούντος (σε ισχύ). 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
1. Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών 

Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδοµών ή αντίστοιχο πτυχίο 
ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή 
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας (Ν.3707/τ. Α΄/2008) που εκδίδεται από την 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση του Νοµού ή τη ∆ιεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας 
του αιτούντος (σε ισχύ).  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 

µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

2. Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας (Ν.3707/τ. Α΄/2008) που εκδίδεται από την 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση του Νοµού ή τη ∆ιεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας 
του αιτούντος (σε ισχύ). 

 
Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 
ετών 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας σε μία από τις 
παρακάτω διευθύνσεις: 
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1. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου, Τ.Κ. 741 33 

ΡΕΘΥΜΝΟ, απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, Τµήµα 
Β΄ Προσωπικού, υπόψη κας ∆έσποινας Καραγιάννη (τηλ. 
επικοινωνίας: 28310 77925).  

2. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, Τ.Κ. 700 13 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, απευθύνοντάς την στην Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικού, 
Τµήµα Β΄ Προσωπικού, υπόψη κας ∆ήµητρας Κοντού (τηλ. 
επικοινωνίας: 2810 393440).  

 
 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας 
 
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:  
α) στην Υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση  
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες → Έντυπα → 
∆ιαδικασίες → ∆ιαγωνισµών 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 – 
∆ιαδικασίες → ∆ιαγωνισµών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.  

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ 
(ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΣΙΤΙΣΗΣ – ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 
63 Ν. 4430/2016» με σήμανση έκδοσης «30/03/2017», 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.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα μέσω 
της ίδιας διαδρομής αναζήτησης του εντύπου της αίτησης. 

Η πλήρης ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη και στον διαδικτυακό 
τόπο του Πανεπιστημίου Κρήτης:  www.uoc.gr 

 
Ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας  
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