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Α   Ν   Α   Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Σ   Η 
    Η «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
            «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε»

    λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου1 περ. 2 εδαφ. Ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/9-9-1999) με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού  για  
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής διάρκειας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003
5. Τις διατάξεις των άρθρων 205 και 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007)
6.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  12  παρ.22  του  Ν.  4071/2012 «Ρυθμίσεις  για  την  τοπική ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση και  την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/11-4-2012/τ.Α’)
7. Την με αρ.43/2013 απόφαση του Δ.Σ της «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε», με την οποία αποφασίσθηκε η πρόσληψη συνολικά 52 
ατόμων για το κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς και 23 ατόμων για το κάμπινγκ του Πρίνου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
8.  Τη με αρ. 9886/17-05-2013      απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
9.  Την με αρ.317/21-05-2013 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για  την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών της  εταιρείας 
εξήντα έξη (66) ατόμων.
10. Την με αρ.517/21-06-2013 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών της εταιρείας 
πέντε (5) ατόμων.
11. Την με αρ.633/26-07-2013 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών της εταιρείας έξη 
(6) ατόμων.
12. Την με αρ.689/05-08-2013 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών της εταιρείας 
τεσσάρων  (4) ατόμων.

Ανακοινώνει
ότι  θα  προσλάβει  προσωπικό  για  την  αντιμετώπιση  εποχιακών  αναγκών  της  εταιρείας  συνολικού  αριθμού  τεσσάρων  (4) 
ατόμων για τις ειδικότητες, τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ       
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

          101           ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ

 2  ( άτομα για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς)     ΄Ενα μήνα

          102          ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ  1  ( άτομο για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς)     ΄Ένα μήνα

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΟΞΤ0-Λ6Θ



          103           ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 (1 άτομο για την καθαριότητα εσωτερικών χώρων
 (κτίρια και τουαλέτες) στο κάμπινγκ της Χρ.
Αμμουδιάς.

΄Ένα μήνα

 Οι ανωτέρω θέσεις επαναπροκηρύσσονται  γιατί δεν έχουν καλυφθεί.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ    
 
Για τους υποψηφίους της ειδικότητας ΔΕ κωδικός 101.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ    
α) Οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής.
 β)  Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ                                                
   Σε  περίπτωση  που  δεν  καθίσταται  δυνατή  η  πλήρωση  των  θέσεων  από  υποψηφίους  με  τα  προσόντα  της  προηγούμενης 
παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη :                
 α) με προσόν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(Ι.Ε.Κ)  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

Για τους υποψηφίους της ειδικότητας ΔΕ κωδικός 102

Α .ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   
 α) Οποιοσδήποτε  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή  μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της  
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. 
γ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη. 
( Π.Δ. 23/2000).

 Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,  
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. 
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Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα.

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.-   Να  έχουν την  υγεία  και  τη  φυσική  καταλληλότητα  που  τους  επιτρέπει  την  εκτέλεση  των καθηκόντων  της  θέσεως  που  
επιλέγουν.
3.-  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την
 επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την  
ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 

Β. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ   
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι  κάτοικοι του 
Δήμου της νήσου Θάσου.

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου  χρόνου  της  οποίας  η  διάρκεια  δεν  υπερβαίνει  τους  δύο  (2)  μήνες  μέσα  σε  συνολικό  διάστημα  δώδεκα  μηνών.  Ο  
υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου 
είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται  
με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει 
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τους  οκτώ (8)  μήνες  απασχόλησης  σε  φορείς  του  δημοσίου,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  1  παρ.  1  του  Ν.3812/2009 (δημόσιες 
υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.).

Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004:
Δεν προσλαμβάνεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην ίδια υπηρεσία με την ίδια ή παρεμφερή  
ειδικότητα από 19-07-2004 έως σήμερα.
Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.

Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

        2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ 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    

       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων 1 2 3

μονάδες 30 60 110

        5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….

μονάδες 50 100 150 200 250 ….

        7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

        8. 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 και άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕ  

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο  
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 
101,102

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη  μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών ή της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους κωδικούς θέσεων της  κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ)  λαμβάνεται υπόψη η 
απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 

           
Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.  Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, 
όπου απαιτείται (Κατηγορία  ΔΕ, ΚΩΔΙΚΟΣ 101 και 102). 
4. ΄Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη (Κατηγορία ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ 102).
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5. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας, μεταφρασμένο.
5.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί  για  κακούργημα  και  σε  οποιαδήποτε  ποινή  για  κλοπή,  υπεξαίρεση  (κοινή  και  στην  υπηρεσία),  απάτη,  εκβίαση, 
πλαστογραφία,  απιστία  δικηγόρου,  δωροδοκία,  καταπίεση,  απιστία  περί  την  υπηρεσία,  παράβαση  καθήκοντος  καθ'  υποτροπή, 
συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της  
γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους 
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
Επιπλέον στην Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία  ή νομικό 
πρόσωπο του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων  
αναγκών ή  δίμηνης  απασχόλησης,  προκειμένου  να κριθεί  εάν  αυτός  (ο  υποψήφιος)  έχει  κώλυμα πρόσληψης  σύμφωνα με  όσα  
ορίζονται στις ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε, την  
ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
6.    Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της 
οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
7.   Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους  που είχαν ενταχθεί  σε  πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ:  α) 
βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του  υποψηφίου στο πρόγραμμα ή 
σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την 
οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.
8.    Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο Θάσου, πρόσφατης έκδοσης, 
9.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης , προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα  τέκνα.
10.  Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών:  Πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου ή της 
Κοινότητας,  πρόσφατης έκδοσης  ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της 
Ανώτατης Συνομοσπονδίας  Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6,  παρ. 2,  Ν.  3454/2006 ).  Αρκεί  η προσκόμιση του ενός εκ των δύο  
πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα (απόφαση Ολομέλειας Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-
2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα 
έστω και του ενός γονέα (άρθ.6, παρ.3 Ν.3454/2006).
11.  Οι γονείς  και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει  απαραιτήτως να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά (μπορούν να ανατρέξουν στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήματος του ΑΣΕΠ, προκειμένου να ενημερωθούν για τα  
δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν.
12. Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά  απόδειξης 
εμπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ)

Η. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της εταιρείας μας, στην Παναγία Θάσου στο κτίριο της πρώην  
Κοινότητας Παναγίας, από 19-08-2013 , ημέρα Δευτέρα  έως και 23-08-2013  , ημέρα Παρασκευή.

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και  να  την  υποβάλουν,  είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή.

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. 

Κατ’ εξαίρεση,  σώρευση  θέσεων  δύο  κατηγοριών και  συγκεκριμένα  κατηγοριών  ΔΕ  και  ΥΕ επιτρέπεται  μόνο όταν  στην 
ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει  μία μόνο 
αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

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:  Έντυπα αιτήσεων   
Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (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:  
Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

Θ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση  θα αναρτηθεί στα γραφεία της εταιρείας στην Παναγία Θάσου, στον Δήμο Θάσου και στο ΚΕΠ Δήμου 
Θάσου .

Ι΄. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στα γραφεία της εταιρείας στην Παναγία Θάσου, συντασσόμενου πρακτικού  
ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της εταιρείας.
Πληροφορίες στα Γραφεία της Εταιρείας (τηλ. 2593061207).  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε»
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