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ΓΔΘ/Κιάδνο ΑΗ Υαλίσλ 
Ξπινθακάξα Νεξνθνύξνπ 
Σ.Κ. 73100, Υαληά - Κξήηεο 

Ηκεξνκελία :  1848 
Αξηζ. Πξση. : 06.08.2013  
 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ’ αξηζκ. ΟΥ/ΓΔΗ 1/2013 
 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
ε ηαζκό Παξαγσγήο (ΑΗ) ηεο ΓΔΗ Α.Δ. 

 
 

Η ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ Α.Δ. 
 

Έρνληαο ππόςε : 

1. 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. 

2. Σν ζηνηρείν Γ ηεο παξ.11 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994 ην νπνίν 

παξακέλεη ζε ηζρύ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012 

(ΦΔΚ 54 Α). 

3. 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) 

4. 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. 

5. Σελ ππ' αξηζκ. ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.15/65/7467/03-06-2013 Δγθξηηηθή Απόθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006 (Αλαζηνιή 

δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην Σνκέα, ΦΔΚ 280 Α), όπσο  

ηζρύεη. 

6. Σελ ππ' αξηζκ. 18/2013 Απόθαζε Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηεο ΓΔΗ ΑΔ. 

7. Σνλ  Καλνληζκό Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνύ ΓΔΗ Α.Δ (ΚΚΠ/ΓΔΗ) ΦΔΚ 

364/Α/07-10-74). 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΟΥ/160/5.06.2013 βεβαίσζε εμαζθάιηζεο πηζηώζεσλ. 

 
Αλαθνηλώλεη 

 
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά έληεθα (11) αηόκσλ γηα ηελ 
θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηνπ  Κιάδνπ  ΑΗ 
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Υαλίσλ  πνπ  εδξεύεη  ζηελ  Ξπινθακάξα Νεξνθνύξνπ ηνπ 
Ννκνύ Υαλίσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, 
έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. 
ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ 
πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
    Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

201 ΑΗ/ΥΑΝΙΩΝ Ν.ΥΑΝΙΩΝ 

ΓΔ 
     Ηιεθηξνηερληηώλ 

ηαζκώλ 
Τπνζηαζκώλ 

8 κήλεο 2 

202 ΑΗ/ΥΑΝΙΩΝ Ν.ΥΑΝΙΩΝ 
ΓΔ 

Μεραλνηερληηώλ 
     8 κήλεο 
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203 ΑΗ/ΥΑΝΙΩΝ Ν.ΥΑΝΙΩΝ 
ΓΔ 

πγθνιιεηώλ 
      8 κήλεο 1 

204 ΑΗ/ΥΑΝΙΩΝ Ν.ΥΑΝΙΩΝ ΤΔ Δξγαηώλ/ηξηώλ       8 κήλεο 2 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1) Πηπρίν  Ηιεθηξνινγηθνύ Σνκέα ΙΔΚ  ή  Πηπρίν  Σερληθνύ  Δπαγγεικαηηθνύ   

Λπθείνπ Ηιεθηξνινγηθνύ Σνκέα  ή Απνιπηήξηνο Σίηινο Κιάδνπ 
Ηιεθηξνινγίαο Δληαίνπ   Πνιπθιαδηθνύ  Λπθείνπ  ή   Πηπρίν   Μέζεο   
Σερληθήο    Δπαγγεικαηηθήο  ρνιήο Ηιεθηξνινγηθώλ   Δηδηθνηήησλ    (ΣΔ) 
ή Πηπρίν ή   Γίπισκα Α΄  ή Β΄   Κύθινπ    πνπδώλ   Ηιεθηξνινγηθνύ   
Σνκέα   Σερληθώλ   Δπαγγεικαηηθώλ Δθπαηδεπηεξίσλ ή Πηπρίν   ρνιώλ   
Μαζεηείαο   Ο.Α.Δ.Γ.   (Μέζεο ηάζκεο Ν. 1346/83)  (ΦΔΚ 46/Σ.Α.) 
Ηιεθηξνινγηθώλ Δηδηθνηήησλ,  ή Πηπρίν άιιεο ηζόηηκεο ρνιήο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρνπ Κιάδνπ, Σνκέα, Σκήκαηνο  ή 
Δηδηθόηεηαο. 

2) Άδεηα άζθεζεο  επαγγέικαηνο  Ηιεθηξνηερλίηε εηδηθόηεηαο  Σ΄ ηαζκώλ – 
Τπνζηαζκώλ. 

 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 

πξνζόληα)  
1) Πηπρίν αλαγλσξηζκέλεο Καηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ή αληίζηνηρν Πηπρίν 

ρνιώλ Μαζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. Ηιεθηξνινγηθήο   θαηεύζπλζεο  ή Πηπρίν 
άιιεο ηζόηηκεο  ρνιήο   ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο  αληίζηνηρνπ Κιάδνπ, 
Σνκέα, Σκήκαηνο ή Δηδηθόηεηαο. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 
 
 
 
 

201 

 
2) Άδεηα  άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηιεθηξνηερλίηε   εηδηθόηεηαο Σ’  ηαζκώλ  

- Τπνζηαζκώλ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 

πξνζόληα)  
1) Οπνηνδήπνηε  Πηπρίν ή   Γίπισκα ή Απνιπηήξηνο ηίηινο Γεπηεξνβάζκηαο ή 

Μεηαδεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο   ηίηινο 
ρνιήο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο. 

2) Άδεηα άζθεζεο  επαγγέικαηνο Ηιεθηξνηερλίηε εηδηθόηεηαο  Σ΄  ηαζκώλ -  
Τπνζηαζκώλ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 1)  Πηπρίν ΙΔΚ Μεραλνινγηθνύ Σνκέα ή  Πηπρίν Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 

Λπθείνπ Μεραλνινγηθνύ Σνκέα ή ηνκέα Ναπηηθνύ (ηκήκα Μεραληθνύ 
Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ) ή Απνιπηήξηνο Σίηινο Κιάδνπ Μεραλνινγίαο 
Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Πηπρίν Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο   
ρνιήο Μεραλνινγηθώλ Δηδηθνηήησλ ή Πηπρίν ή Γίπισκα Α΄ ή Β΄ Κύθινπ 
πνπδώλ  Μεραλνινγηθνύ Σνκέα Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ 
Δθπαηδεπηεξίσλ ή ηνκέα Ναπηηθνύ ή Ναπηηιηαθνύ (ηκήκα Μεραληθνύ 
Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ) ή Πηπρίν  ρνιώλ Μαζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. (Μέζεο 
ηάζκεο Ν. 1346/83) (ΦΔΚ 46/Σ.Α.) Μεραλνινγηθώλ Δηδηθνηήησλ ή  
Πηπρίν άιιεο ηζόηηκεο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρνπ 
Κιάδνπ, Σνκέα ή Δηδηθόηεηαο. 

 
2)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξαθηηθνύ Μεραληθνύ Κηλεηήξησλ Μεραλώλ 

ηνπιάρηζηνλ Γ΄ Σάμεο  ή Αξρηηερλίηε Μεραληθνύ 3εο Δηδηθόηεηαο ηνπ 
Π.Γ.115/12 ή πληεξεηή απιώλ Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 
ηνπιάρηζηνλ Γ’ Σάμεο ή Αξρηηερλίηε Μεραληθνύ 1εο ή 2εο Δηδηθόηεηαο 
ηνπ Π.Γ. 115/12 ή Δπαγγεικαηηθή Άδεηα (Βεβαίσζε Δγγξαθήο ζην Βηβιίν 
Πηπρηνύρσλ Μέζσλ Σερληθώλ ρνιώλ Δηδηθόηεηαο Μεραλνιόγνπ) ή 
Βεβαίσζε Αλαγγειίαο ηνπ Π.Γ. 115/12 ή Γίπισκα (Δπαγγεικαηηθή 
Άδεηα) ηνπιάρηζηνλ Γ΄ Σάμεο Μεραληθνύ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ ή θαηάιιειν 
Πηζηνπνηεηηθό (Δπαγγεικαηηθή Άδεηα) Μεραληθνύ Γ΄ Σάμεο Δκπνξηθνύ 
Ναπηηθνύ. 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ  
πξνζόληα) 

 
1)  Πηπρίν αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ή αληίζηνηρν πηπρίν 

ρνιώλ Μαζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. Μεραλνινγηθήο θαηεύζπλζεο ή  πηπρίν 
άιιεο ηζόηηκεο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρνπ Κιάδνπ, 
Σνκέα ή  Δηδηθόηεηαο. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

202 

 
 2)   Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξαθηηθνύ Μεραληθνύ θηλεηήξησλ κεραλώλ 

ηνπιάρηζηνλ Γ’ ηάμεο ή Αξρηηερλίηε Μεραληθνύ 3εο εηδηθόηεηαο ηνπ 
Π.Γ. 115/12   ή πληεξεηή .απιώλ Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 
ηνπιάρηζηνλ Γ’ Σάμεο ή Αξρηηερλίηε Μεραληθνύ 1εο ή 2εο Δηδηθόηεηαο 
ηνπ Π.Γ. 115/12 ή Γίπισκα (Δπαγγεικαηηθή Άδεηα) ηνπιάρηζηνλ Γ’ Σάμεο 
Μεραληθνύ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ ή θαηάιιειν Πηζηνπνηεηηθό 
(Δπαγγεικαηηθή Άδεηα) Μεραληθνύ  Γ΄ Σάμεο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ. 

 
   
 ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ  
πξνζόληα) 

 
1) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Γεπηεξνβάζκηαο ή 

Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ρνιώλ ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο. 

 
 2)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Πξαθηηθνύ Μεραληθνύ θηλεηήξησλ κεραλώλ 

ηνπιάρηζηνλ Γ’ ηάμεο ή Αξρηηερλίηε Μεραληθνύ 3εο εηδηθόηεηαο ηνπ 
Π.Γ. 115/12   ή πληεξεηή .απιώλ Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 
ηνπιάρηζηνλ Γ’ Σάμεο ή Αξρηηερλίηε Μεραληθνύ 1εο ή 2εο Δηδηθόηεηαο 
ηνπ Π.Γ. 115/12 ή Γίπισκα (Δπαγγεικαηηθή Άδεηα) ηνπιάρηζηνλ Γ’ Σάμεο 
Μεραληθνύ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ ή θαηάιιειν Πηζηνπνηεηηθό 
(Δπαγγεικαηηθή Άδεηα)  Μεραληθνύ Γ΄ Σάμεο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ. 

            

 
 
 
 

203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1) Πηπρίν ΙΔΚ Μεραλνινγηθνύ Σνκέα ή Πηπρίν Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 

Λπθείνπ Μεραλνινγηθνύ Σνκέα  ή Απνιπηήξηνο Σίηινο Κιάδνπ 
Μεραλνινγίαο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Πηπρίν Μέζεο Σερληθήο 
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Μεραλνινγηθώλ  Δηδηθνηήησλ ή Πηπρίν ή Γίπισκα 
Α΄ ή Β΄ Κύθινπ πνπδώλ  Μεραλνινγηθνύ Σνκέα Σερληθώλ 
Δπαγγεικαηηθώλ Δθπαηδεπηεξίσλ ή  Πηπρίν ρνιώλ Μαζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. 
(Μέζεο ηάζκεο Ν. 1346/83) (ΦΔΚ 46/Σ.Α.) Μεραλνινγηθώλ Δηδηθνηήησλ ή 
Πηπρίν άιιεο ηζόηηκεο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρνπ    
Κιάδνπ, Σνκέα, Σκήκαηνο  ή Δηδηθόηεηαο. 

2) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηιεθηξνζπγθνιιεηή ηνπιάρηζηνλ Β’  ηάμεο ή 
Αξρηηερλίηε Ηιεθηξνζπγθνιιεηή Β΄ ηάμεο ηνπ Π.Γ. 115/12.  

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο  δελ θαιπθζνύλ από  ππνςεθίνπο κε  ηα αλσηέξσ  
πξνζόληα) 
1) Πηπρίν αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ή αληίζηνηρν πηπρίν 

ρνιώλ Μαζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. Μεραλνινγηθήο θαηεύζπλζεο ή πηπρίν άιιεο 
ηζόηηκεο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρνπ Κιάδνπ, Σνκέα, 



 5 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σκήκαηνο ή Δηδηθόηεηαο. 
2) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηιεθηξνζπγθνιιεηή ηνπιάρηζηνλ Β’  ηάμεο ή 

Αξρηηερλίηε Ηιεθηξνζπγθνιιεηή Β΄ ηάμεο ηνπ Π.Γ. 115/12.  
 
  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο  δελ θαιπθζνύλ από  ππνςεθίνπο κε  ηα αλσηέξσ  
πξνζόληα) 
1) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο 
ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο. 

2) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηιεθηξνζπγθνιιεηή ηνπιάρηζηνλ Β’ ηάμεο ή 
Αξρηηερλίηε Ηιεθηξνζπγθνιιεηή Β΄ ηάμεο ηνπ Π.Γ. 115/12.  

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ  νη  ζέζεηο δελ  θαιπθζνύλ από  ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 
1) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή 

απνιπηήξην ηξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ 
απνθνηηήζεη  κέρξη θαη ην 1980 Απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ) ή 
ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο Ν.Γ. 580/1970 
ή  απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 
θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηξηώλ (3) 
ηνπιάρηζηνλ εηώλ,  κεηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο 
επαγγέικαηνο. 

2)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηιεθηξνζπγθνιιεηή ηνπιάρηζηνλ Β’ ηάμεο ή 
Αξρηηερλίηε Ηιεθηξνζπγθνιιεηή Β΄ ηάμεο ηνπ Π.Γ. 115/12.  

 
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ  νη  ζέζεηο δελ  θαιπθζνύλ από  ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 
1) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή 

απνιπηήξην ηξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη  
κέρξη θαη ην 1980   Απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο  
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο Ν.Γ. 580/1970 ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, θαη αληίζηνηρε εκπεηξία έμη (6) 
ηνπιάρηζηνλ κελώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο 
επαγγέικαηνο. 

2) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηιεθηξνζπγθνιιεηή ηνπιάρηζηνλ Β’ ηάμεο ή 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

203 Αξρηηερλίηε Ηιεθηξνζπγθνιιεηή Β΄ ηάμεο ηνπ Π.Γ. 115/12.  
 

 

204 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην ηξηηάμηνπ 
Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη  κέρξη θαη ην 1980  
Απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο 
θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ 
Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 21 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. 

 

ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 

Α. Οη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαηαηάζζνληαη 
ζε πίλαθεο θαηά εηδηθόηεηα κε βάζε ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο κε ηελ 
εμήο ζεηξά: 

  
 1. Πξνεγνύληαη νη Γεκόηεο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο ΝΔΡΟΚΟΤΡΟΤ ηεο 

Γεκνηηθήο   Δλόηεηαο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ηνπ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ  εληόο  
ηεο  νπνίαο βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηαζκνύ (Α’ βαζκόο   
εληνπηόηεηαο). 

 
 2. Έπνληαη νη Γεκόηεο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο ΜΟΤΡΝΙΩΝ ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ηνπ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ  εληόο  
ηεο  νπνίαο βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηαζκνύ (Β’ βαζκόο   
εληνπηόηεηαο). 

  
 3.Έπνληαη νη Γεκόηεο ησλ πιεζηέζηεξσλ πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ηαζκνύ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ (ΘΔΡΙΟΤ, ΚΔΡΑΜΔΙΩΝ, ΟΤΓΑ, 
ΥΑΝΙΩΝ) (Γ΄ βαζκόο εληνπηόηεηαο). 

 
 4.Έπνληαη   νη    Γεκόηεο   ησλ     ππόινηπσλ   Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ 

Ννκνύ   Υαλίσλ    (Γ΄ βαζκόο εληνπηόηεηαο). 
 

      5. Έπνληαη νη Γεκόηεο ησλ Γήκσλ  όισλ ησλ Ννκώλ ηεο Υώξαο (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 



 7 

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. 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΛΟΙΠΧΝ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

 

      Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα 
θαζνξίδεηαη κεηαμύ ηνπο κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 
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ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΔ 

 

      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. 

ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

 

 

201, 202 & 203 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο 
δεηνύκελεο, θαηά πεξίπησζε, από ηελ παξνύζα 
αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιεο 
επαγγεικαηηθήο άδεηαο. 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. 
δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Α(1) ή Δηδηθέο 
πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο 
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΗ) – ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ., 
ζηνηρείν 19. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΔ 

 

Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθό ζέζεσο ηεο θαηεγνξίαο 
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ΤΔ) ιακβάλεηαη ππόςε ε απαζρόιεζε ζε 
νπνηαδήπνηε θαζήθνληα. 

ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

  

  

 204  

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ 
ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία επηινγήο.  

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά 
πεξίπησζε Γ΄  ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο 
εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΗ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., 

ζηνηρείν 19. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

      Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ 
Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΗ) γηα ηελ πξόζιεςε ζε Ληγληησξπρεία, ηαζκνύο 
Παξαγσγήο (ΑΗ/ΤΗ) θαη απηόλνκνπο θαη ηνπηθνύο ηαζκνύο Παξαγσγήο 

ησλ λεζηώλ (ΑΠ/ΣΠ) ηεο ΓΔΗ ΑΔ» (βι. ΚΔΦΑΛΑΙΟ I., ελόηεηα Δ., 

ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΑ»).   
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

      Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. 
ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ 
λα πξνζθνκίζνπλ, λνκίκσο επηθπξσκέλα, όια ηα  απαηηνύκελα 



 9 

δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε 
θαζώο θαη από ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο 
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΗ) γηα ηελ πξόζιεςε ζε Ληγληησξπρεία, 
ηαζκνύο Παξαγσγήο (ΑΗ/ΤΗ) θαη απηόλνκνπο θαη ηνπηθνύο ηαζκνύο 
Παξαγσγήο ησλ λεζηώλ (ΑΠ/ΣΠ) ηεο ΓΔΗ ΑΔ». 

 
ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ : 
 
1. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη θπζηθή θαηαιιειόηεηα 

πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 
ζέζε.. 

 
2. Σνλίδεηαη ηδηαηηέξσο όηη νη ππνςήθηνη πνπ ζα πξνζιεθζνύλ ζα 

απαζρνιεζνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο 
πξνζιακβάλνληαη. 

 
- Οη κηζζσηνί πνπ ζα πξνζιεθζνύλ γηα ηνπο θσδηθνύο ζέζεο 201, 202 

θαη 203 ζα απαζρνιεζνύλ ζην ζπλεξγείν ηνπ Σνκέα πληήξεζεο ηνπ 
ΑΗ Υαλίσλ. 

- Οη  κηζζσηνί πνπ ζα πξνζιεθζνύλ  γηα ηνλ θσδηθό ζέζεο 204 ζα 
απαζρνιεζνύλ ζηνλ Σνκέα Λεηηνπξγίαο θαη ζηνλ Σνκέα πληήξεζεο ηνπ 
ΑΗ Υαλίσλ. 

  
 
3. Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ θαη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ 

Ν.1599/86, κε ηελ νπνία ζα δειώλνπλ αλ έρνπλ απαζρνιεζεί ζηε ΓΔΗ 
Α.Δ. κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο (π.ρ. ζύκβαζε έξγνπ, εκεξνκίζζηνο 
θ.α, εθηόο πξαθηηθήο άζθεζεο) θαηά ηελ ηειεπηαία 2εηία, θαζώο θαη ηα 
ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απαζρνιήζεθαλ. 

 
4. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  (ΓΔ) ε ππνβνιή 

ηίηισλ πνπδώλ Αλώηεξεο Δθπαηδεπηηθήο Βαζκίδαο ησλ αηηνπκέλσλ ζα 
έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκό ηνπο από ηελ επηινγή. 

 
 

      Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα 
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΗ) 
γηα ηελ πξόζιεςε ζε Ληγληησξπρεία, ηαζκνύο Παξαγσγήο 
(ΑΗ/ΤΗ) θαη απηόλνκνπο θαη ηνπηθνύο ηαζκνύο Παξαγσγήο ησλ 
λεζηώλ (ΑΠ/ΣΠ) ηεο ΓΔΗ ΑΔ». 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 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 λνκνύ Υαλίσλ, εθόζνλ εθδίδνληαη. ε 
πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε 
δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δύν (2) θνξέο. 
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Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα 
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ/ΓΔΗ) γηα ηελ 
πξόζιεςε ζε Ληγληησξπρεία, ηαζκνύο Παξαγσγήο (ΑΗ/ΤΗ) θαη 
απηόλνκνπο θαη ηνπηθνύο ηαζκνύο Παξαγσγήο ησλ λεζηώλ (ΑΠ/ΣΠ) ηεο 
ΓΔΗ ΑΔ» κε ζήκαλζε έθδνζεο «28-09-2012»] λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο 
ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο 
ηνπ δήκνπ Υαλίσλ ζηνλ νπνίν εδξεύεη ε ππεξεζία. 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 2131319188. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό 
ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.ΓΔΗ-ΛΙΓ/ΥΔΙΑ.ΑΗ/ΤΗ.ΑΠ/ΣΠ 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: 

ΓΔΗ Α.Δ./Κιάδνο ΑΗ Υαλίσλ – Σ.Θ. 234, Σ.Κ. 73100 -ΥΑΝΙΑ - ΚΡΗΣΗ  
απεπζύλνληάο ηελ ζηελ Γξακκαηεία ππόςηλ   θ.θ. ΑΒΔΡΚΑΚΗ Δ., ΜΟΦΟΡΗ 
Δ. (ηει. επηθνηλσλίαο:  28210 24208, 28210-24248). 

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). Η 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. 

Η 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 θαη ζην ρώξν 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ Υαλίσλ, εθόζνλ ε 
αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ 
ππεξεζία καο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο ΓΔΗ ΑΔ 
(www.dei.gr)· γ) ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 
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ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα 
αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Δπνρηθό· δ) 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 δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα 
έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ 
 Δπνρηθό. 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  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). Η 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. Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ απηώλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα θαη ηα ίδηα 
πξνζόληα (κύρια ή επικοσρικά), γίλεηαη κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ 
ζπγθεληξώλνπλ ζηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα (τρόνος ανεργίας, αριθμός 
ηέκνων πολύηεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων ηέκνων, μονογονεϊκές 
οικογένειες, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, εμπειρία). 

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 
ηέκνων πολύηεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνύλ όια ηα 
θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 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. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε 
έλζηαζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ 
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(ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο 
αλάξηεζήο ηνπο. Η 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 πελήληα επξώ (50 €) πνπ εθδίδεηαη από Γεκόζηα Οηθνλνκηθή 
Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην 
θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. 
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη ππνβάιινπλ έλζηαζε ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθνπλ  ζ’ απηή ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, δειαδή: 
ΓΔΗ/ΓΔΘ/ΑΗ/ΥΑΝΙΧΝ, Αξηζκ. Πξση.: 1848  /Ηκεξνκελία: 06.08.2013  (γηα ηελ 
Αλαθνίλσζε ΟΥ/ΓΔΗ 1/2013).  

Η 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.  
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Η 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 




