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Γρεβενά, 06-12-2018
Αριθ. Πρωτ. : 402

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας» Νομού Γρεβενών
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/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό
με τις διατάξειςτης παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2.12.2016).

2.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), 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/τ.Α΄/14-3-2012).

4.

Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161
και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).

5.

Tις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού
Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16-3-2018).

6.

Την υπ΄ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών
– εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016…» (ΦΕΚ 272/τ.Β΄/6-2-2017).

7.

Τουπ΄αριθμ. 13/20-7-2018(θέμα 4ο) Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό
Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας» με θέμα: «Αίτημα πρόσληψης εποχικού προσωπικού για την περίοδο
2018-2019».

8.

Την

υπ΄αριθμ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/573249/22749/4004/397/12-11-2018

απόφαση

των

Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα«Καθορισμός
αριθμού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
κάλυψη εποχικών αναγκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας και για χρονική διάρκεια έως
τέσσερις (4) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 όπως ισχύει».
9.

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 220/τ. Α΄/13-10-2006) του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Χιονοδρομικό
Κέντρο Βασιλίτσας».

10. Την υπ΄αριθμ. 373/26-11-2018 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο
Βασιλίτσας» για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.
11.Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 1111-1/03-10-2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με θέμα: «Κατάταξη Μηχανήματος».

Ανακοινώνει
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Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων
για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό
Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», που εδρεύει στα Γρεβενά, για τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019, και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 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 (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Εθνικό Χιονοδρομικό
Κέντρο
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Γρεβενά

σύμβασης

ατόμων

Νοσηλευτών/

4 μήνες

1

4μήνες

2

4μήνες

1

4μήνες

10

4μήνες

1

τριών

Εθνικό Χιονοδρομικό
Κέντρο

Αριθμός

ΤΕ

Βασιλίτσας

102

Διάρκεια

ΔΕ
Γρεβενά

Ταμίες

Βασιλίτσας
ΔΕ
Εθνικό Χιονοδρομικό
Κέντρο

103

Γρεβενά

μηχανημάτων έργου

Βασιλίτσας

(χιονοστρωτήρα)

Εθνικό Χιονοδρομικό

ΥΕ

Κέντρο

104

Χειριστής

Γρεβενά

Βασιλίτσας

Εργατών/τριών
Γενικών
Καθηκόντων

Εθνικό
Χιονοδρομικό Κέντρο

105

ΥΕ
Γρεβενά

Βασιλίτσας

Καθαριστών/
στριών

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών
Κωδικός θέσης

και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων

101

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
Προγραμμάτων

ΤΕ
Νοσηλευτών/
τριών

ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα

πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας και
γ)Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή
Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών
Κωδικός θέσης

και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη
φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της,

ΤΕ

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν. 3252/2004.

Νοσηλευτών/
τριών
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
102

ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
- Απολυτήριος τίτλος:

ΔΕ
Ταμίες

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

103

α)Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ΟµάδαςΖ΄ και
Τάξης Α΄ ή Ομάδας Ι και Τάξης Α΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια µηχανοδηγού-χειριστή

ΔΕ

µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Α΄, 4ης Ειδικότητας του Π.Δ.113/2012 για τα Μ.Ε.

Χειριστής μηχανημάτων

4.2 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως

έργου (χιονοστρωτήρα)

αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ.
84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).
β)Οομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείουή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολήςή Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με

103

συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΑΔΑ: ΩΡ25469ΗΦ9-Ξ62
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών
Κωδικός θέσης

και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΔΕ
Χειριστής μηχανημάτων
έργου (χιονοστρωτήρα)

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική απόφαση
3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ΟµάδαςΖ΄ και
Τάξης Α΄ ή Ομάδας Ι και Τάξης Α΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια µηχανοδηγού-χειριστή
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Α΄, 4ης Ειδικότητας του Π.Δ.113/2012 για τα Μ.Ε.
4.2 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ.
84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).
β)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού–χειριστή χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική απόφαση
3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
103
ΔΕ
Χειριστής μηχανημάτων
έργου (χιονοστρωτήρα)

α)Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ΟµάδαςΖ΄ και
Τάξης Α΄ ή Ομάδας Ι και Τάξης Α΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια µηχανοδηγού-χειριστή
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Α΄, 4ης Ειδικότητας του Π.Δ.113/2012 για τα Μ.Ε.
4.2 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ.
84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 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.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 αντίστοιχηεμπειρία
τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού – χειριστή (*).

ΑΔΑ: ΩΡ25469ΗΦ9-Ξ62
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών
Κωδικός θέσης

και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
δ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική απόφαση
3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ΟµάδαςΖ΄ και
Τάξης Α΄ ή Ομάδας Ι και Τάξης Α΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια µηχανοδηγού-χειριστή
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Α΄, 4ης Ειδικότητας του Π.Δ.113/2012 για τα Μ.Ε.
4.2 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ.
84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 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.Δ. 580/1970 ή
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απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1
του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχηεμπειρία

ΔΕ
Χειριστής μηχανημάτων
έργου (χιονοστρωτήρα)

τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού – χειριστή (*).
δ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική απόφαση
3486/1979).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα
αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να
προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω
στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολoγούμενο κριτήριο της
εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες Μηχανοδηγών Χειριστών Μηχανημάτων
Εκτέλεσης Τεχνικών ΄Εργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/12-1-1976).
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να
γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και
αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

ΑΔΑ: ΩΡ25469ΗΦ9-Ξ62
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών
Κωδικός θέσης

και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
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υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος

ΥΕ
Γενικών Καθηκόντων

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
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ΥΕ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Καθαριστών/ στριών

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

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 στα
γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας» καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του δήμου Γρεβενών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
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 – 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.
Ο Πρόεδρος του Ε.Χ.Κ.Β.

Θωμάς Καραγιάννης

