ΓΔΘ / Κιάδνο ΑΖ Αζεξηλόιαθθνπ
Σ.Κ. 720 59 Υαλδξάο – εηείαο, Ν. Λαζηζίνπ

Αζεξηλόιαθθνο, 28/05/2019
Αξηζκ. Πξση: ΑΖ ΑΘ./1834

Α Ν Α Κ Ο Η Ν Χ  Ζ ππ’ αξηζκ. ΟΥ/ΓΔΖ 2/2019

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ ζε Ληγληησξπρεία, ηαζκνύο Παξαγσγήο
(ΑΖ/ΤΖ) θαη απηόλνκνπο θαη ηνπηθνύο ηαζκνύο Παξαγσγήο ησλ λεζηώλ
(ΑΠ/ΣΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ
θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.
Ζ ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ Α.Δ.
Έρνληαο ππόςε:
1.

2.

3.

4.
5.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994 «ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή
πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρύνπλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ
224/η.Α’/02-12-2016) θαη ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4590/2019 (ΦΔΚ 17.η.Α’/07.02.2019).
Σν άξζξν 29 ηνπ N.3229/2004 «Δπνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο
ηπρεξώλ παηρληδηώλ, εθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ
38 Α).
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν.4057/2012«Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ
Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» θαη
εηδηθόηεξα ηεο παξ. 20.α. απηνύ.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ εθηάθηνπ
πξνζσπηθνύ» ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/η.Α’/31-10-2014), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεύηεξνπ ηνπ λ. 4528/2018 (ΦΔΚ 50/η.Α΄/16-3-2018).

6.

Σν ππ’ αξίζκ. ΓΓ/Π/2007/15-09-2015 έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Γ/ληή Παξαγσγήο ηεο ΓΔΖ ΑΔ.
(ζρεηηθά κε ηελ δηαβάζκηζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο εηδηθήο εληνπηόηεηαο ηεο ΓΔΖ ζην ΑΖ
Αζεξηλόιιαθνπ) θαη ην ππ’ αξηζκ. ΓΓ/Π/787/1-3-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλζξσπίλνπ
Γπλακηθνύ ηεο ΓΔΖ Α.Δ.

7.

Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 170/2018 (κε αξ. πξση.: ΓΑΝΠΟ/27488/04-12-2018) Απόθαζε
Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηεο ΓΔΖ Α.Δ.
Σνλ Καλνληζκό Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνύ ΓΔΖ Α.Δ. (ΚΚΠ/ΓΔΖ) κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο.
Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΗΠΑΑΓ/124/15294/20.05.2019 Δγθξηηηθή Απόθαζε ηεο
Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006, όπσο ηζρύεη (Αλαζηνιή
δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην Σνκέα, ΦΔΚ 280 Α), όπσο ηζρύεη.

8.

9.

10. Σηο ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΓΚΔ/92/22.05.2019 βεβαίσζε εμαζθάιηζεο ησλ πηζηώζεσλ ηεο
Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ, ρεδηαζκνύ & Διέγρνπ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. θαζώο θαη ηελ ππ’
αξηζκ. πξση. ΓΑΝΠΟ/13589/22.05.2019 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλζξσπίλσλ
Πόξσλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ.
11. Σν ππ’ αξηζκ. ΓΔΘ/Φ.812/5495/27-05-2019 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Δθκεηάιιεπζεο ΘΖ ηεο
ΓΔΖ Α.Δ. αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ πξνο ηνλ ΑΖ Αζεξηλόιαθθνπ
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12. Σν ππ’ αξηζκ. ΑΖ ΑΘ./1838/28-05-2019 έγγξαθν ηνπ ΑΖ Αζεξηλόιαθθνπ ΓΔΖ Α.Δ. κε ηελ
δηαβάζκηζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο εηδηθήο εληνπηόηεηαο ηεο ΓΔΖ AE γηα ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε.
13. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΝ92/25-6-2019 γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 28 παξ.4

ηνπ λ. 2190/1994 ηνπ ηΔ, αλαθνξηθά κε ηελ θαη’ εμαίξεζε έλαξμε, ζπλέρηζε θαη
νινθιήξσζε δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ηελ πεξίνδν αλαζηνιήο ιόγσ ησλ βνπιεπηηθώλ
εθινγώλ ηεο 7εο Ηνπιίνπ 2019.

Αλαθνηλώλεη
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά
δεθαπέληε (15) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηνπ Κιάδνπ ΑΖ
Αζεξηλόιαθθνπ, πνπ εδξεύεη ζην Ννκό Λαζηζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία,
έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα
απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β):
ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

201

202

Τπεξεζία

ΑΖ
Αζεξηλόιαθθνπ

ΑΖ
Αζεξηλόιαθθνπ

Έδξα ππεξεζίαο

(Γ. εηείαο)
Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ

(Γ. εηείαο)
Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ

Δηδηθόηεηα

ΓΔ
Ζιεθηξνηερληθνί
ηαζκώλ &
Τπνζηαζκώλ
ΓΔ
Ζιεθηξνηερληθνί
Δγθαηαζηάζεσλ
& Δμνπιηζκνύ
(Ζιεθηξνηερλίηεο
Απηνκαηηζκώλ θαη
Οξγάλσλ)
ΓΔ
Μεραλνηερληθνί
ΑΖ, ΤΖ θαη
Αεξηνζηξνβίισλ

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

8 κήλεο

2

8 κήλεο

1

8 κήλεο

4

203

ΑΖ
Αζεξηλόιαθθνπ

(Γ. εηείαο)
Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ

204

ΑΖ
Αζεξηλόιαθθνπ

(Γ. εηείαο)
Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ

ΓΔ
Σερληθόο Δπηκειεηήο

8 κήλεο

1

205

ΑΖ
Αζεξηλόιαθθνπ

(Γ. εηείαο)
Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ

ΓΔ
Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο
ή
Ομπγνλνθνιιεηήο

8 κήλεο

1

206

ΑΖ
Αζεξηλόιαθθνπ

(Γ. εηείαο)
Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ

ΓΔ
Σερλίηεο Γνκηθώλ
Έξγσλ (Οηθνδόκσλ)

8 κήλεο

1

207

ΑΖ
Αζεξηλόιαθθνπ

(Γ. εηείαο)
Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ

ΤΔ
Δξγάηεο/ηξηεο

8 κήλεο

5
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)

Κσδηθόο ζέζεο-

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δξγνδεγνύ ή Αξρηηερλίηε Σ’ εηδηθόηεηαο ηαζκώλ
-Τπνζηαζκώλ ή Άδεηα Αξρηηερλίηε Ζιεθηξνιόγνπ Α’ εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ.
108/2013, όπσο ηζρύεη* ή Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ζιεθηξνηερλίηε εηδηθόηεηαο
Σ’ ηαζκώλ – Τπνζηαζκώλ ή βεβαίσζε Αλαγγειίαο Σερλίηε Ζιεθηξνιόγνπ Α’
εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ.108/2013, όπσο ηζρύεη. *
2) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΗΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ
Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθώλ
Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιώλ καζεηείαο ηνπ
ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

201
ΓΔ
Ζιεθηξνηερληθνί
ηαζκώλ Τπνζηαζκώλ

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
1) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δξγνδεγνύ ή Άδεηα Αξρηηερλίηε Σ’ εηδηθόηεηαο
ηαζκώλ -Τπνζηαζκώλ ή Άδεηα Αξρηηερλίηε Ζιεθηξνιόγνπ Α’ εηδηθόηεηαο ηνπ
Π.Γ. 108/2013, όπσο ηζρύεη* ή Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ζιεθηξνηερλίηε
εηδηθόηεηαο Σ’ ηαζκώλ – Τπνζηαζκώλ ή βεβαίσζε Αλαγγειίαο Σερλίηε
Ζιεθηξνιόγνπ Α’ εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ.108/2013, όπσο ηζρύεη. *
2) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ
κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
1) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δξγνδεγνύ ή Άδεηα Αξρηηερλίηε Σ’ εηδηθόηεηαο
ηαζκώλ -Τπνζηαζκώλ ή Άδεηα Αξρηηερλίηε Ζιεθηξνιόγνπ Α’ εηδηθόηεηαο ηνπ
Π.Γ. 108/2013, όπσο ηζρύεη* ή Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ζιεθηξνηερλίηε
εηδηθόηεηαο Σ’ ηαζκώλ – Τπνζηαζκώλ ή βεβαίσζε Αλαγγειίαο Σερλίηε
Ζιεθηξνιόγνπ Α’ εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ.108/2013, όπσο ηζρύεη. *
2) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο
ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
ΠΡΟΟΥΖ: Οη αλσηέξσ Άδεηεο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ, ζύκθσλα κε ηηο
πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο.
*ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη
ηνπ Π.Γ.108/2013, εθόζνλ ζηε βεβαίσζε αλαγγειίαο δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή
άδεηα θαη ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή
βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα αλσηέξσ
ζηνηρεία.
Ζ ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην
βαζκνινγνύκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο.
ΖΜΔΗΧΖ: Όζνη πξνζιεθζνύλ κε άδεηα Ζιεθηξνηερλίηε εηδηθόηεηαο Σ’ ηαζκώλ
ειίδα 3 από 17

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)

Κσδηθόο ζέζεο-

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
– Τπνζηαζκώλ ή βεβαίσζε Αλαγγειίαο Σερλίηε Ζιεθηξνιόγνπ Α’ εηδηθόηεηαο
ηνπ Π.Γ.108/2013, ζα απαζρνιεζνύλ ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ
ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ Σνκέα πληήξεζεο, ππό ηηο νδεγίεο
πξνζώπνπ πνπ έρεη ην πξνο ηνύην δηθαίσκα.
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1)Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ραδηνηερλίηε ή Βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο
ελάξμεσο άζθεζεο επαγγέικαηνο Ραδηνηερλίηε.
2) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΗΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ
Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο
ή
Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιώλ
καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο
ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΗΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο
αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ή βεβαίσζεο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.

202
ΓΔ
Ζιεθηξνηερληθνί
Δγθαηαζηάζεσλ
& Δμνπιηζκνύ
(Ζιεθηξνηερλίηεο
Απηνκαηηζκώλ θαη
Οξγάλσλ)

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
1)Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο βνεζνύ Ραδηνηερλίηε ή Βεβαίσζε νξζήο
αλαγγειίαο ελάξμεσο άζθεζεο επαγγέικαηνο βνεζνύ Ραδηνηερλίηε.
2) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΗΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ
Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο
ή
Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιώλ
καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο
ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΗΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο
αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ή βεβαίσζεο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε νξζήο αλαγγειίαο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.
ΠΡΟΟΥΖ: Οη αλσηέξσ άδεηεο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ, ζύκθσλα κε ηηο
πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο.
ΖΜΔΗΧΖ: Όζνη πξνζιεθζνύλ κε άδεηα Βνεζνύ Ραδηνηερλίηε ή Βεβαίσζε
νξζήο αλαγγειίαο ελάξμεσο άζθεζεο επαγγέικαηνο βνεζνύ Ραδηνηερλίηε ζα
απαζρνιεζνύλ ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηα
ζπζηήκαηα Απηνκαηηζκώλ θαη Οξγάλσλ ειέγρνπ ηνπ Σνκέα πληήξεζεο,
ειίδα 4 από 17

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)

Κσδηθόο ζέζεο-

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
ππό ηηο νδεγίεο πξνζώπνπ πνπ έρεη ην πξνο ηνύην δηθαίσκα.
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξαθηηθνύ Μεραληθνύ θηλεηήξησλ Μεραλώλ
ηνπιάρηζηνλ Γ΄ ηάμεο ή Άδεηα Αξρηηερλίηε Μεραληθνύ 3εο εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ.
115/2012, όπσο ηζρύεη* ή Άδεηα Πξαθηηθνύ Μεραληθνύ πληεξεηή απιώλ
Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ Γ’ Σάμεο ή Άδεηα Αξρηηερλίηε
Μεραληθνύ 2εο εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ. 115/2012, όπσο ηζρύεη* ή Γίπισκα
(επαγγεικαηηθή άδεηα) ηνπιάρηζηνλ Γ΄ ηάμεο Μεραληθνύ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ ή
θαηάιιειν Πηζηνπνηεηηθό (επαγγεικαηηθή άδεηα) Μεραληθνύ Γ΄ ηάμεο Δκπνξηθνύ
Ναπηηθνύ ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην βηβιίν ησλ Πηπρηνύρσλ Μέζσλ Σερληθώλ
ρνιώλ εηδηθόηεηαο Μεραλνιόγνπ ή Βεβαίσζε Αλαγγειίαο Σερλίηε Μεραληθνύ
Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Π.Γ. 115/2012, όπσο ηζρύεη*.
2) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΗΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ
Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθώλ
Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιώλ Μαζεηείαο ηνπ
Ο.Α.Δ.Γ. ηνπ λ. 1346/83 ή ηνπ λ. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ
κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
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Μεραλνηερληθνί
ΑΖ, ΤΖ θαη
Αεξηνζηξνβίισλ

1) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξαθηηθνύ Μεραληθνύ θηλεηήξησλ Μεραλώλ
ηνπιάρηζηνλ Γ΄ ηάμεο ή Άδεηα Αξρηηερλίηε Μεραληθνύ 3εο εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ.
115/2012, όπσο ηζρύεη* ή Άδεηα Πξαθηηθνύ Μεραληθνύ πληεξεηή απιώλ
Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ Γ’ Σάμεο ή Άδεηα Αξρηηερλίηε
Μεραληθνύ 2εο εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ. 115/2012, όπσο ηζρύεη* ή Γίπισκα
(επαγγεικαηηθή άδεηα) ηνπιάρηζηνλ Γ΄ ηάμεο Μεραληθνύ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ ή
θαηάιιειν Πηζηνπνηεηηθό (επαγγεικαηηθή άδεηα) Μεραληθνύ Γ΄ ηάμεο Δκπνξηθνύ
Ναπηηθνύ ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην βηβιίν ησλ Πηπρηνύρσλ Μέζσλ Σερληθώλ
ρνιώλ εηδηθόηεηαο Μεραλνιόγνπ ή Βεβαίσζε Αλαγγειίαο Σερλίηε Μεραληθνύ
Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Π.Γ. 115/2012, όπσο ηζρύεη*.
2) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ
κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
1) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξαθηηθνύ Μεραληθνύ θηλεηήξησλ Μεραλώλ
ηνπιάρηζηνλ Γ΄ ηάμεο ή Άδεηα Αξρηηερλίηε Μεραληθνύ 3εο εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ.
115/2012, όπσο ηζρύεη* ή Άδεηα Πξαθηηθνύ Μεραληθνύ πληεξεηή απιώλ
Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ Γ’ Σάμεο ή Άδεηα Αξρηηερλίηε
Μεραληθνύ 2εο εηδηθόηεηαο ηνπ Π.Γ. 115/2012, όπσο ηζρύεη* ή Γίπισκα
(επαγγεικαηηθή άδεηα) ηνπιάρηζηνλ Γ΄ ηάμεο Μεραληθνύ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ ή
θαηάιιειν Πηζηνπνηεηηθό (επαγγεικαηηθή άδεηα) Μεραληθνύ Γ΄ ηάμεο Δκπνξηθνύ
Ναπηηθνύ ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην βηβιίν ησλ Πηπρηνύρσλ Μέζσλ Σερληθώλ
ρνιώλ εηδηθόηεηαο Μεραλνιόγνπ ή Βεβαίσζε Αλαγγειίαο Σερλίηε Μεραληθνύ
Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Π.Γ. 115/2012, όπσο ηζρύεη*.
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)

Κσδηθόο ζέζεο-

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
2) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο
ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
ΠΡΟΟΥΖ: Ζ αλσηέξσ βεβαίσζε πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ, ζύκθσλα κε ηηο
πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο.
*ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη
ηνπ Π.Γ.115/2012, εθόζνλ ζηε ζηελ λέα απηή άδεηα ή βεβαίσζε αλαγγειίαο δελ
αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα θαη ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο από ηελ νπνία λα
πξνθύπηνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.
Ζ ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην
βαζκνινγνύκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο.
ΖΜΔΗΧΖ: Όζνη πξνζιεθζνύλ κε Δγγξαθή ζην Βηβιίν Πηπρηνύρσλ Μέζσλ
Σερληθώλ ρνιώλ ή κε Βεβαίσζε Αλαγγειίαο ηνπ Π.Γ. 115/2012
ζα απαζρνιεζνύλ ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ
ζηνλ Σνκέα πληήξεζεο, ππό ηηο νδεγίεο πξνζώπνπ πνπ έρεη ην πξνο ηνύην
δηθαίσκα.
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο
Μεραλνινγηθνύ ή Ζιεθηξνινγηθνύ ή Ζιεθηξνληθνύ Σνκέα ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ: ΗΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ
Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή
Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθώλ
Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιώλ καζεηείαο ηνπ
ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

204
ΓΔ
2)Γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο
Σερληθόο Δπηκειεηήο ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.

θεηκέλνπ,

ii)

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
1) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ρνιήο ηεο
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
2) Γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ii)
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη iii) ππεξεζηαθώλ δηαδηθηύνπ.
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
205
ΓΔ
Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο
ή
Ομπγνλνθνιιεηήο

1) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ζιεθηξνζπγθνιιεηή ή Ομπγνλνθνιιεηή
ηνπιάρηζηνλ Β΄ ηάμεο ή άδεηα Αξρηηερλίηε Ζιεθηξνζπγθνιιεηή ή
Ομπγνλνθνιιεηή ηνπιάρηζηνλ Β΄ ηάμεο ηνπ Π.Γ. 115/2012, όπσο ηζρύεη. *
2) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΗΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ
Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθώλ
ειίδα 6 από 17

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)

Κσδηθόο ζέζεο-

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιώλ καζεηείαο ηνπ
ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΗΔΚ ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή
άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο
αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε
ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.*
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
1)Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ζιεθηξνζπγθνιιεηή ή Ομπγνλνθνιιεηή
ηνπιάρηζηνλ Β΄ ηάμεο ή άδεηα Αξρηηερλίηε Ζιεθηξνζπγθνιιεηή ή
Ομπγνλνθνιιεηή ηνπιάρηζηνλ Β΄ ηάμεο ηνπ Π.Γ. 115/2012, όπσο ηζρύεη. *
2) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο
ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο
αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο
θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν
ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.*
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
1)Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ζιεθηξνζπγθνιιεηή ή Ομπγνλνθνιιεηή
ηνπιάρηζηνλ Β΄ ηάμεο ή άδεηα Αξρηηερλίηε Ζιεθηξνζπγθνιιεηή ή
Ομπγνλνθνιιεηή ηνπιάρηζηνλ Β΄ ηάμεο ηνπ Π.Γ. 115/2012, όπσο ηζρύεη. *
2) Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ
Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο
ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ
(3) εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. *
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
1) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ζιεθηξνζπγθνιιεηή ή Ομπγνλνθνιιεηή
ηνπιάρηζηνλ Β΄ ηάμεο ή άδεηα Αξρηηερλίηε Ζιεθηξνζπγθνιιεηή ή
Ομπγνλνθνιιεηή ηνπιάρηζηνλ Β΄ ηάμεο ηνπ Π.Γ. 115/2012, όπσο ηζρύεη. *
2) Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ
Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο
ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη
(6) κελώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο .*
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)

Κσδηθόο ζέζεο-

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
*ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη
ηνπ Π.Γ.115/2012, εθόζνλ ζηελ λέα απηή άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα
θαη ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή
βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα αλσηέξσ
ζηνηρεία.
Ζ ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην
βαζκνινγνύκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο.
ΠΡΟΟΥΖ: Οη αλσηέξσ άδεηεο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ, ζύκθσλα κε ηηο
πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο.
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Κηίζηε ή Σνηρνπνηώλ θαη
Δπηρξηζκάησλ ή Δξγαζηώλ Οπιηζκέλνπ θαη Αόπινπ θπξνδέκαηνο ή Γπςαδόξνο νβαηδήο ή Κηηξηαθώλ Έξγσλ ή Σερλίηεο Οηθνδνκηθώλ Δξγαζηώλ (Κηίζηεο
πιηλζνδνκώλ - γύςνπ - επηρξίζκαηνο - κνλώζεσλ - ζθπξνδέκαηνο) ή αληίζηνηρν
πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΗΔΚ
ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’
θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ
Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο
ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή
Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)

206
ΓΔ
Σερλίηεο Γνκηθώλ
Έξγσλ (Οηθνδόκσλ)

Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο
Σερληθήο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο
αιινδαπήο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην
ηξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980
απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο
Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο
εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην
ηξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980
απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο
Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο
εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)

Κσδηθόο ζέζεο-

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ.

207
ΤΔ
Δξγάηεο/ηξηεο

Απνιπηήξηνο ηίηινο
Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (δειαδή Απνιπηήξην ηίηινο
ηξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα όζνπο έρνπλ ππνςεθίνπο απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980
απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο
Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο
εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο.

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.

ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ
Α. Οη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο θαηά
εηδηθόηεηα κε βάζε ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο κε ηελ εμήο ζεηξά:
Γηα όιεο ηηο ζέζεηο θαη θσδηθνύο:
1) Πξνεγνύληαη νη Γεκόηεο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Αγ. Σξηάδνο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο
Λεύθεο ηνπ Γήκνπ εηείαο, από ηελ νπνία απαιινηξηώζεθαλ ή αγνξάζηεθαλ εθηάζεηο γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ΑΖ Αζεξηλόιαθθνπ (α΄ βαζκόο εληνπηόηεηαο).
2) Έπνληαη νη Γεκόηεο ησλ ππόινηπσλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηε Γεκνηηθή
Δλόηεηα Λεύθεο πνπ πξνηάζζεηαη, δειαδή Γεκόηεο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Απηδίσλ (Μέζα
Απηδίνπ), Αξκέλσλ, Είξνπ, Παππαγηαλλάδσλ θαη Υαλδξά ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λεύθεο ηνπ
Γήκνπ εηείαο. (β΄ βαζκόο εληνπηόηεηαο)
3) Έπνληαη νη Γεκόηεο ησλ πιεζηέζηεξσλ πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηαζκνύ Γεκνηηθώλ
Δλνηήησλ, Ηηάλνπ θαη εηείαο ηνπ Γήκνπ εηείαο θαη Γεκόηεο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μαθξύ
Γηαινύ ηνπ Γήκνπ Ηεξάπεηξαο. (γ΄ βαζκόο εληνπηόηεηαο).
4)Έπνληαη νη Γεκόηεο ησλ ππόινηπσλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ησλ Γήκσλ ηνπ Ννκνύ Λαζηζίνπ.
(Γ΄ βαζκόο εληνπηόηεηαο).
5) Έπνληαη νη Γεκόηεο ησλ Γήκσλ όισλ ησλ Ννκώλ ηεο ρώξαο. (Δ΄ βαζκόο εληνπηόηεηαο).
Β.

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εληνπηόηεηαο νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθό
(ή βεβαίσζε) πξόζθαηεο έθδνζεο (όρη παιαηόηεξν ησλ δύν κελώλ από ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο) ηνπ Γήκνπ, όηη είλαη δεκόηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ
κε ξεηή ζ’ απηό αλαθνξά ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ή/θαη ηεο Σνπηθήο/Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, επίπεδα εληνπηόηεηαο.

Οη ππνςήθηνη ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα πνπ είλαη πνιίηεο Κξάηνπο – Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ δεκόηε, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ
βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο από ηνλ νηθείν Γήκν, πξόζθαηεο έθδνζεο (όρη παιαηόηεξεο ησλ δύν
κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο), ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη όηη
δηακέλνπλ κόληκα ζε ζπγθεθξηκέλε Γεκνηηθή ή Σνπηθή Κνηλόηεηα ή Γεκνηηθή Δλόηεηα ησλ σο άλσ
δήκσλ, θαηά ηνλ ειάρηζην ρξόλν πνπ νξίδεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη απαηηείηαη γηα ηελ
εγγξαθή ειιήλσλ πνιηηώλ ζηα δεκνηνιόγηα απηώλ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΛΟΗΠΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
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Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα θαζνξίδεηαη κεηαμύ ηνπο κε ηα
αθόινπζα θξηηήξηα:

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 12 κήλεο)
κήλεο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 θαη άλσ
κνλάδεο

0

0

0

200

275

350

425

500

575

2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
αξηζκόο ηέθλσλ
4
5
6
7
8
3*
κνλάδεο

150

200

250

300

350

400

650

725

800

9

10

11

12

….

450

500

550

600

….

*αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα
4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
3
αξηζκόο ηέθλσλ
κνλάδεο

120

6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην)
αξηζκόο ηέθλσλ
1
2
3
κνλάδεο

30

60

110

7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
….
αξηζκόο ηέθλσλ
1
2
3
4
5
….
κνλάδεο
50
100
150
200
250
9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20)
θαηεγνξίεο ΠΔ & ΣΔ
5
… 5,5
…
6
…
6,5
…
7
…
7,5
…
8
…
8,5
…
9
…
9,5
…

10

θαηεγνξία ΓΔ

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

κνλάδεο

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

9

10

11

10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο)
κήλεο εκπεηξίαο
κνλάδεο

1
7

2

3

14

21

4
28

5

6

35

7

42

49

8
56

63

70

77

12
84

13
91

14
98

…
…

57

58

59

60 θαη άλσ

399

406

413

420

11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “3”)
πνζνζηό αλαπεξίαο
κνλάδεο

…

50%
150

…

60%
180

…
…

12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “2”)
πνζνζηό αλαπεξίαο
κνλάδεο

…

50%
100

…

60%
120

…
…

67%
134

…
…

70%
140

…
…

ΔΜΠΔΗΡΗΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΔ
(θσδηθνί ζέζεσλ:201, 202, 203, 204, 205 & 206)
Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρόιεζε κε
ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε
θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ.
ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ

201, 202,
203 & 205

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο δεηνύκελεο, θαηά
πεξίπησζε, από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο
επαγγέικαηνο ή βεβαίσζεο αλαγγειίαο ή βεβαίσζεο νξζήο
αλαγγειίαο ή βεβαίσζεο εγγξαθήο ή άιιεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο.
Γηα ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ή βεβαηώζεηο αλαγγειίαο, πνπ εθδόζεθαλ
βάζεη ησλ Π.Γ.115/2012 ή Π.Γ.108/2013 βιέπε ζρεηηθή Δπηζήκαλζε
ζηα αληίζηνηρα Πξνζόληα ηνπ ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
(αλά θσδηθό ζέζεο).
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Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Α(1)
ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο
Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΖ ή
ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ…Α.Δ.) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν 17. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο
εκπεηξίαο.
Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ
ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
204 & 206

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο
Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΖ) ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν 17. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΤΔ
(θσδηθόο ζέζεσλ: 207)
Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθό ζέζεσλ ηεο θαηεγνξίαο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ΤΔ) ιακβάλεηαη ππόςε ε απαζρόιεζε ζε νπνηαδήπνηε
θαζήθνληα.
ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

207

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Γ ή
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο
Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΖ ή
ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ…Α.Δ.) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΙ., ζηνηρείν 17. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο
εκπεηξίαο.

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά
ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΖ ή
ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ…Α.Δ.) κε ζήκαλζε έθδνζεο «15-02-2019» γηα ηελ πξόζιεςε ζε
Ληγληησξπρεία, ηαζκνύο Παξαγσγήο (ΑΖ/ΤΖ) θαη απηόλνκνπο θαη ηνπηθνύο ηαζκνύο
Παξαγσγήο ησλ λεζηώλ (ΑΠ/ΣΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ ή ηεο ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ…Α.Δ.» (βι.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β), ησλ
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα
απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ
πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΖ ή ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ…Α.Δ. ) κε ζήκαλζε
έθδνζεο «15-02-2019» γηα ηελ πξόζιεςε ζε Ληγληησξπρεία, ηαζκνύο Παξαγσγήο
(ΑΖ/ΤΖ) θαη απηόλνκνπο θαη ηνπηθνύο ηαζκνύο Παξαγσγήο ησλ λεζηώλ (ΑΠ/ΣΠ)
ηεο ΓΔΖ ΑΔ ή ηεο ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ…Α.Δ.» δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ
ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΩΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ
ΗΗ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο.

ΔΗΓΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ:
1. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ.
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2. ΠΡΟΟΥΖ: Οη ππνςήθηνη πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
Κεθάιαην ΗΗ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΟΡΗΜΔΝΟΤ
ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ/ΓΔΖ ή ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ…Α.Δ.), κε ζήκαλζε έθδνζεο «15-02-2019»,
νθείινπλ λα ππνβάιινπλ θαη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία λα
δειώλνπλ όηη δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ζηε ΓΔΖ ΑΔ ή ζε ζπγαηξηθέο ηεο θαη αλ έρνπλ
απαζρνιεζεί, λα δειώλεηαη ε εηαηξεία απαζρόιεζεο [(ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ, ΑΓΜΖΔ ΑΔ,
ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ, ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ…Α.Δ.), κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο (ζύκβαζε
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 8κελεο δηάξθεηαο, ζύκβαζε έξγνπ, ζύκβαζε 60 εκεξνκηζζίσλ,
εθηόο πξαθηηθήο άζθεζεο)] θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, θαζώο θαη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απαζρνιήζεθαλ.
3. Σνλίδεηαη ηδηαηηέξσο όηη νη ππνςήθηνη πνπ ζα πξνζιεθζνύλ ζα απαζρνιεζνύλ
απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο πξνζιακβάλνληαη.
 Όζνη πξνζιεθζνύλ γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 201 ζα απαζρνιεζνύλ ζε εξγαζίεο
ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ Σνκέα πληήξεζεο θαη εηδηθόηεξα:
 ε ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο βιαβώλ ηνπ ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ΑΖ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαζαξηζκώλ ειεθηξηθώλ πεδίσλ κε ηνλ εμνπιηζκό
ηνπο, θηλεηήξσλ θαη πάζεο θύζεσο ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ΑΖ ζε
ζηεγαζκέλνπο ή θαη ππαίζξηνπο ρώξνπο).
 ε θαζαξηζκνύο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο.
 Όζνη πξνζιεθζνύλ γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 202 ζα απαζρνιεζνύλ ζε εξγαζίεο

ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ζηα ζπζηήκαηα Απηνκαηηζκώλ θαη
Οξγάλσλ ειέγρνπ ζηνλ Σνκέα πληήξεζεο θαη εηδηθόηεξα:
ε ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο βιαβώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ΑΖ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαζαξηζκώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ ζπλεξγείσλ,
παγίσλ θαη πάζεο θύζεσο ηκεκάησλ ηνπ ζρεηηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ΑΖ ζε
ζηεγαζκέλνπο ή θαη ππαίζξηνπο ρώξνπο).
 ε θαζαξηζκνύο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο.
 ε ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο βιαβώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ΑΖ

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαζαξηζκώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ ζπλεξγείσλ,
παγίσλ θαη πάζεο θύζεσο ηκεκάησλ ηνπ ζρεηηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ΑΖ ζε
ζηεγαζκέλνπο ή θαη ππαίζξηνπο ρώξνπο).
 ε θαζαξηζκνύο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο.
 Όζνη πξνζιεθζνύλ γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 203 ζα απαζρνιεζνύλ ζε εξγαζίεο

ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ Σνκέα πληήξεζεο θαη εηδηθόηεξα:
 ε ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο βιαβώλ ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θύξησλ
θαη βνεζεηηθώλ κεραλεκάησλ ηνπ ΑΖ, θαζώο θαη απιώλ κεραλνινγηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθαίσλ θαζαξηζκώλ ηκεκάησλ
ηνπ εμνπιηζκνύ ή θαη νιόθιεξσλ κνλάδσλ ηνπ ΑΖ ζε ζηεγαζκέλνπο ή θαη
ππαίζξηνπο ρώξνπο).
 ε θαζαξηζκνύο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο.
 Ο πξνζιεπηένο γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 204 ζα απαζρνιεζεί σο Σερληθόο

Δπηκειεηήο ζε ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο ζηνλ Σνκέα Γ/Ο ηνπ ηαζκνύ. Δηδηθόηεξα ζα
απαζρνιεζεί ζηε ιήςε, επεμεξγαζία, θαηαγξαθή – θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ
ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ (π.ρ. εκεξήζησλ - κεληαίσλ σξώλ ιεηηνπξγίαο,
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θαηαλαιώζεσλ θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθώλ θαη ζηνηρείσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο
ζε θαζεκεξηλή βάζε) ζε on - line ζύζηεκα H/Y, πνπ δηαζέηεη ν ηαζκόο. Δπίζεο
πξόθεηηαη λα θαηαγξάθεη θαη λα θαηαρσξεί ηα εηζεξρόκελα θαη ρνξεγεζέληα πιηθά αληαιιαθηηθά (δειαδή ηα δηαθηλεζέληα) ζηελ Απνζήθε ηνπ ηαζκνύ.
 Ο πξνζιεπηένο γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 205 ζα απαζρνιεζεί ζε εξγαζίεο

ζπγθνιιήζεσλ (Ζιεθηξνζπγθνιιήζεσλ & Ομπγνλνθνιιήζεσλ) ζηνλ Σνκέα
πληήξεζεο ηνπ ΑΖ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εξγαζηώλ εθαξκνζηώλ,
πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνο ζπγθόιιεζε ηκεκάησλ θαη ησλ αλαγθαίσλ θαζαξηζκώλ πξν
θαη κεηά ησλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο).
 Ο πξνζιεπηένο γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 206 ζα απαζρνιεζεί ζε εξγαζίεο ηεο

εηδηθόηεηαο ηνπ ζηνλ Σνκέα πληήξεζεο ηνπ ΑΖ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
εξγαζηώλ θαζαξηζκώλ πξν θαη κεηά ησλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο).
 Όζνη πξνζιεθζνύλ γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 207 ζα απαζρνιεζνύλ ζε βνεζεηηθέο
εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνύ κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζε όινπο
ηνπο ρώξνπο ηνπ ηαζκνύ (ζηεγαζκέλνπο θαη ππαίζξηνπο).

ΠΡΟΟΥΖ:
• Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), γηα
όζνπο ππνςήθηνπο επηθαινύληαη Πνιπηεθληθή ηδηόηεηα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά γλώζεο Ζ/Τ
(όπνπ απαηηείηαη) ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά είηε ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα από
αληίγξαθα, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν, είηε ζε πξσηόηππα.
• Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνύληαη από ηελ
Αλαθνίλσζε, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιώζζα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζύμθωνα με ηα οριδόμενα ζηο
«Παράρηεμα Ανακοινώζεων Σσμβάζεων Εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ/ΔΕΗ ή
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ…Α.Ε.)» με ζήμανζη έκδοζης «15-02-2019» και ειδικόηερα ζηελ ηειεπηαία
ελόηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ κε ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΩΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ
ΒΔΒΑΗΩΔΩΝ».
• Γηα ηελ απόδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ίδηνπ ή ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Πξση.
ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/3.2.2017
απόθαζε
ηεο
Τπνπξγνύ
Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξόηεζεο (ΦΔΚ 272/6.2.2017/η.Β΄) (ζηνηρεία 18 θαη 19 ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΟΥ/ΓΔΖ ή ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ…Α.Δ. κε εκεξνκελία έθδνζεο «15-022019».
• Οη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ή βεβαηώζεηο ή
πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ ηόζν θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
ζπκκεηνρήο θαη ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο απηήο, όζν θαη θαηά ηνλ
ρξόλν πξόζιεςεο.
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΖ ή ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ…Α.Δ.) κε εκεξνκελία έθδνζεο
«15-02-2019» γηα ηελ πξόζιεςε ζε Ληγληησξπρεία, ηαζκνύο Παξαγσγήο
(ΑΖ/ΤΖ) θαη απηόλνκνπο θαη ηνπηθνύο ηαζκνύο Παξαγσγήο ησλ λεζηώλ
(ΑΠ/ΣΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ ή ηεο ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ…Α.Δ.».
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο
Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα όξηα
ειηθίαο θαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (όπσο ηζρύεη), λα
δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Nνκνύ
Λαζηζίνπ, εθόζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή
εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δύν (2) θνξέο.
Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο καδί κε ην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ
πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΖ ή ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ…Α.Δ.) γηα ηελ
πξόζιεςε ζε Ληγληησξπρεία, ηαζκνύο Παξαγσγήο (ΑΖ/ΤΖ) θαη απηόλνκνπο θαη
ηνπηθνύο ηαζκνύο Παξαγσγήο ησλ λεζηώλ (ΑΠ/ΣΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ ή ηεο
ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ…Α.Δ.» κε ζήκαλζε έθδνζεο «15-02-2019» θαη ην Δηδηθό Παξάξηεκα: (Α1)
Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Ζ/Τ κε εκεξνκελία έθδνζεο «17-01-2019» ζα γίλεη ζην
θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, όπνπ πξνθεξύζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο θαζώο θαη
ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ εηείαο. Θα
ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ.
9 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην
e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 - 6467728 ή 213-1319188.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ
ΟΥ.ΓΔΖ-ΛΗΓ/ΥΔΗΑ.ΑΖ/ΤΖ.ΑΠ/ΣΠ./ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ.4 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε
απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε
εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε
δηεύζπλζε:
Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. / ΑΖ ΑΘΔΡΗΝΟΛΑΚΚΟΤ, Σ.Κ. 720 59, ΥΑΝΓΡΑ - ΖΣΔΗΑ, ππόςηλ θαο
Ξεληθάθε Βηθησξίαο ή Αλδξεαδάθε Διέλεο (ηειέθσλα επηθνηλσλίαο : 28430 –
63162 & 28430 - 63075) .
ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΓΔ ή ΤΔ). Ζ ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ
πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε
αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ
δηαδηθαζία. Καη’ εμαίξεζε, ζώξεπζε ζέζεσλ δύν θαηεγνξηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα
θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζηελ αλαθνίλσζε πξνβιέπνληαη ηόζν
ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξεί λα θαιπθζνύλ επηθνπξηθώο κε εκπεηξία θαη ηίηιν
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζέζεηο θαηεγνξίαο ΤΔ. ηελ πεξίπησζε απηή ν
ππνςήθηνο ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη κία κόλν αίηεζε ζηελ νπνία ζα
αλαγξάςεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην ζύλνιν ησλ ζέζεσλ (θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ) πνπ
επηδηώθεη.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο
παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο
καο, όπνπ πξνθεξύζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο θαζώο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ
ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ εηείαο, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ
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κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ
παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα
(δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε
εξγάζηκε εκέξα.
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία
καο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο ΓΔΖ ΑΔ (www.dei.gr)· γ) ζην
δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ
θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ
Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ)
αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο
δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ
θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα
έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ
Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Καηάηαμε ππνςεθίσλ
Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη
ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λόκνπ (όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο
αλαθνίλσζεο). Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή
γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
1. Πξώηα απ΄ όια νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο γηα ηνπο
θσδηθνύο ζέζεο πνπ έρνπλ επηιέμεη κε βάζε ην βαζκό εληνπηόηεηαο πνπ δηαζέηνπλ (Α΄,
Β΄, κ.ο.κ.).
2. Μεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ κε ηελ ίδηα εληνπηόηεηα πξνεγνύληαη νη έρνληεο ηα θύξηα
πξνζόληα θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).
3. Ζ θαηάηαμε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα (κύρια ή επικοσρικά),
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ από
ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, πολσηεκνική ιδιόηηηα,
ηριηεκνική ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικφν ηέκνφν, μονογονεχκή ιδιόηηηα, βαθμός βαζικού ηίηλοσ
ζποσδών, εμπειρία, αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ).
4. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο
πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (τρόνος
ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην
δεύηεξν θξηηήξην (αριθμός ηέκνφν πολύηεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ
εμαληιεζνύλ όια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα
θιήξσζε.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ
Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε
είθνζη (20) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ
καο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελώ ζα ζπληαρζεί
θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994
όπσο ηζρύεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν
πξαθηηθό απηό ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην
fax: 210 6467728 ή 2131319188.
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Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, κέζα
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά), ε
νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή
απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην ΑΔΠ (Πνπιίνπ 6, Αζήλα,
Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθό
θαηαβνιήο παξαβόινπ είθνζη επξώ (20 €), πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο
ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγόηππν «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε από Γεκόζηα
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθό/αξηζκό
ηνπ παξαβόινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ
κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα
έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Οη ππνςήθηνη, νη νπνίνη ππνβάιινπλ έλζηαζε, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ
ζ’ απηή ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, δειαδή: Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. / ΑΖ
ΑΘΔΡΗΝΟΛΑΚΚΟΤ, Αξηζκ. Πξση.: ΑΖ ΑΘ./1834, Ζκεξνκελία: 28.05.2019, γηα ηελ
αλαθνίλσζε ΟΥ/ΓΔΖ 2/2019.
Ζ ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε
Ζ ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.
Σπρόλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ
ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά από ην
θνξέα, ελώ απνιύνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνύληαη πξόζιεςεο βάζεη ηεο λέαο
θαηάηαμεο. Οη απνιπόκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ
απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απόιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από
ηελ αηηία απηή.
Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο,
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο
νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ.
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο ησλ
πηλάθσλ από ην ΑΔΠ είηε ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ,
απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη
ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ.
Τπνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξόζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εθ λένπ, ην θώιπκα
ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο, πξέπεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο
λα ππνβάινπλ ζην θνξέα ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ
νπνία λα δειώλνπλ όηη από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε
δηαδηθαζία έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξόζιεςεο δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ή έρνπλ
απαζρνιεζεί (δειώλεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη ν θνξέαο απαζρόιεζεο) κε ζύκβαζε
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε επνρηαθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή
πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ζε θνξέα ηνπ δεκόζηνπ ή επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηνπ
άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεύζπλεο
δήισζεο, ε ζρεηηθή απόθαζε πξόζιεςεο αλαθαιείηαη. Δάλ ε δήισζε είλαη ςεπδήο ή
αλαθξηβήο, ε ζύκβαζε εξγαζίαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξόζιεςε αλαθαιείηαη
ππνρξεσηηθά. ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο, νη επηιεγέληεο ή πξνζιεθζέληεο ππνςήθηνη
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αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο
νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ.

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παξάξηεκα
Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΖ ή ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ
…Α.Δ.) γηα ηελ πξόζιεςε ζε Ληγληησξπρεία, ηαζκνύο Παξαγσγήο (ΑΖ/ΤΖ) θαη
απηόλνκνπο θαη ηνπηθνύο ηαζκνύο Παξαγσγήο ησλ λεζηώλ (ΑΠ/ΣΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ
ή ηεο ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ …Α.Δ.» κε ζήκαλζε έθδνζεο «15.02.2019», ην νπνίν
πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε
θσδηθό
ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.ΓΔΖ-ΛΗΓ/ΥΔΗΑ.ΑΖ/ΤΖ.ΑΠ/ΣΠ/ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ.4,
ii)
επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο
ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη iii) ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, αιιά θαη
ζην Δηδηθό Παξάξηεκα: (Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Ζ/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο «1701-2019», κέζσ ησλ δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ (www.dei.gr), θαζώο θαη ηνπ
ΑΔΠ (www.asep.gr) κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ
αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο 
Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.
Γηα ηε ΓΔΖ A.E.
Ν. ΜΑΝΑΚΑΝΑΣΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
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