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ΓΔΠΑΝ / Κιάδνο ΑΖ Αζεξηλόιαθθνπ Σόπνο,Ζκεξνκελία: Αζεξηλόιαθθνο, 21/02/2020 

Υαλδξάο εηείαο - Κξήηε 

Σ.Κ. 72 059 

Αξηζκ. Πξση.:  ΑΖ ΑΘ./568 

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ  1/2020 

 

Για ηην ππόζλητη εποσικού πποζυπικού ζε Λιγνιηυπςσεία, ηαθμούρ Παπαγυγήρ 

(ΑΗ/ΤΗ) και αςηόνομοςρ και ηοπικούρ ηαθμούρ Παπαγυγήρ ηυν νηζιών (ΑΠ /ΣΠ) 

ζηη ΓΔΗ Α.Δ. με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος (άπθπο 4 ηος 

Ν.  4643/2019) 

 

Ο Κιάδνο ΑΖ Αζεξηλόιαθθνπ 

Έσονηαρ ςπότη: 
1. Τν Ν.4643/2019, άξζξν 4 

2. Τελ ππ. αξηζ. 6/2020 Απόθαζε Δ/ληνο Σπκβνύινπ  
3. Τν ππ΄αξηζ. 4697/04.02.2020 έγγξαθν ηνπ ΓΔ/ΑΝΠΟ 

4. Τελ Απόθαζε ΔΝΣ 170/2018 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ Απόθαζε ΔΝΣ 
122/2019 

5. Τα κε αξ. πξ. ΔΕΘ/Φ.812/5495/27-05-2019, ΔΕΘ/Φ.812/8138/12.08.2019 & ΔΕΘΥΠ/ 

1059/18.02.2020 έγγξαθα θαηαλνκήο πξνζσπηθνύ αλά εηδηθόηεηα θαη αξηζκό αηόκσλ 
κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ Δηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξόλνπ. 

6. Τν κε αξ. πξ. ΑΗΣ ΑΘ. 567/21.02.2020 έγγξαθν ζρεηηθά κε ηε δηαβάζκηζε ηεο εηδηθήο 
εληνπηόηεηαο ηνπ Σηαζκνύ.   
 

 

Αλαθνηλώλεη 
 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά 
δεθαεπηά (17) 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 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

201 
ΑΖ  

Αζεξηλόιαθθνπ 
 (Γ. εηείαο) 
Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΓΔ 
Ζιεθηξνηερληθνί  

ηαζκώλ & 
Τπνζηαζκώλ 

 

8 κήλεο 2 

202 
ΑΖ  

Αζεξηλόιαθθνπ 
 (Γ. εηείαο) 
Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΓΔ 
Ζιεθηξνηερληθνί  
Δγθαηαζηάζεσλ  

8 κήλεο 1 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

& Δμνπιηζκνύ  
(Ζιεθηξνηερλίηεο  
Απηνκαηηζκώλ θαη 

Οξγάλσλ)  

203 
ΑΖ  

Αζεξηλόιαθθνπ 
 (Γ. εηείαο) 
Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΓΔ 
Μεραλνηερληθνί  
 ΑΖ, ΤΖ θαη 

Αεξηνζηξνβίισλ 
 

8 κήλεο 5 

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 

*ΓΔ  

Μαγείξσλ 
8 κήλεο 1 

208 
Κιάδνο ΑΖ  

Αζεξηλόιαθθνπ 
 (Γ. εηείαο) 
Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΤΔ 
Δξγάηεο/ηξηεο 

8 κήλεο 5 

 

 ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

201                                     
ΓΔ 

Ζιεθηξνηερληθνί 
ηαζκώλ & 

Τπνζηαζκώλ 
 

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. 
 
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’ 
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 ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

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 ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιήο ηεο 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.  

 
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 απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο  
θαηώηεξεο  ηερληθήο  ζρνιήο  ηεο  εκεδαπήο  ή  ηζόηηκνο  θαη  αληίζηνηρνο  ηίηινο 
ζρνιήο  ηεο  αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
 
ΠΡΟΟΥΖ: Οη αλσηέξσ Άδεηεο ή βεβαίσζε αλαγγειίαο 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 λέα 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 άδεηα Ζιεθηξνηερλίηε εηδηθόηεηαο Σ’ 

ηαζκώλ– 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. 

 
 

202                                      
ΓΔ 

Ζιεθηξνηερληθνί  
Δγθαηαζηάζεσλ  
& Δμνπιηζκνύ  

(Ζιεθηξνηερλίηεο  
Απηνκαηηζκώλ θαη 

Οξγάλσλ) 

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 
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 ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

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. 

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 ή βεβαηώζεηο νξζήο αλαγγειίαο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο 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, 

ππό ηηο νδεγίεο  πξνζώπνπ πνπ έρεη ην πξνο ηνύην δηθαίσκα. 

203                              
ΓΔ 

Μεραλνηερληθνί  
 ΑΖ, ΤΖ θαη 

Αεξηνζηξνβίισλ 
 

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*. 
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Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

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)  

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 ηεο εκεδαπήο ή  ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιήο ηεο 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.  
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*. 
2) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο  
θαηώηεξεο  ηερληθήο  ζρνιήο  ηεο εκεδαπήο  ή  ηζόηηκνο  θαη  αληίζηνηρνο  ηίηινο 
ζρνιήο  ηεο  αιινδαπήο, αληίζηνηρεο  εηδηθόηεηαο. 

 

ΠΡΟΟΥΖ: Ζ αλσηέξσ άδεηεο ή ε βεβαίσζε αλαγγειίαο 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.  
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Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

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. 

204                            
ΓΔ 

Σερληθόο Δπηκειεηήο 

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. 

2)Γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ii) 
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

205 
ΓΔ 

Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο  
ή  

Ομπγνλνθνιιεηήο 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

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 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 ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ ηεο 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/α  κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)  
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ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) 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 απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο  

θαηώηεξεο  ηερληθήο  ζρνιήο  ηεο  εκεδαπήο  ή  ηζόηηκνο  θαη  αληίζηνηρνο  ηίηινο 

ζρνιήο  ηεο  αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 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/α  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/α 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 .* 

*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 
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Σίηινο ζπνπδώλ θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

βαζκνινγνύκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο. 

ΠΡΟΟΥΖ: Οη αλσηέξσ άδεηεο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ, ζύκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο. 

206                                   
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Σερλίηεο Γνκηθώλ 
Έξγσλ (Οηθνδόκσλ) 

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) 

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  
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ. 
 

 
207 
ΓΔ  

Μαγείξσλ 
 
 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο  Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή 
Σερληθόο Μαγεηξηθήο Σέρλεο  ή Σερλίηεο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθόο 
Μαγεηξηθήο ηέρλεο - Αξρηκάγεηξαο (chef) ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΗΔΚ  ή 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ 
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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. 
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Οη θάηνρνη πηπρίσλ Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνύ 
Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ) ηνπ ηκήκαηνο  ηνπ β.δ 
151/1971 (ΦΔΚ 52Α')Μαγεηξηθήο Σέρλεο δηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ 
ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ θαη απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Γ' 
Γπκλαζίνπ.  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί  από ππνςήθην/α  κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 
Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο,  απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο 
ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο  ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο  ηίηινο ζρνιήο ηεο 
αιινδαπήο. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί  από ππνςήθην/α  κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) 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/α  κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) 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.   
 

εκείσζε: Ο ππνςήθηνο πνπ ζα επηιεγεί γηα ηελ ζέζε ζα ππνβιεζεί  
ππνρξεσηηθά ζηηο απαξαίηεηεο Ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζθνκίζεη Πηζηνπνηεηηθό Τγείαο ζε ηζρύ, ζύκθσλα κε ηελ πγεηνλνκηθή 
δηάηαμε ππ’ αξηζκ.Τ1γ/Γ.Π.νηθ.35797/4-4-2012 (ΦΔΚ 1199/η.Β΄/11-4-
2012) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, όπσο θάζε θνξά ηζρύεη θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 
Τ1γ/Γ.Π.νηθ.96967/8-10-2012 (ΦΔΚ 2718/η.Β΄/8-10-2012) απόθαζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

208                                    
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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 
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Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

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: 

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 ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα, θαζνξίδεηαη κεηαμύ ηνπο 

κε  ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 
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ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΧΝ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (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. 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

 

201, 202, 203 

& 205 

 

 
 
 

 

 

 

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

Γηα ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο, πνπ εθδόζεθαλ βάζεη ηνπ 
Π.Γ.108/2013 & Π.Γ.115/2012  βιέπε ζρεηηθή  Δπηζήκαλζε ζηα 
αληίζηνηρα Πξνζόληα ηνπ ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 
ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο). 

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 - ΛΗΓ/ΥΔΗΑ, ΑΖ /ΤΖ, ΑΠ/ΣΠ) - 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

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 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκόο ηέθλσλ 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

κνλάδεο 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα     

 
        4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκόο ηέθλσλ 3           

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 
 

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

κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 θαη άλσ 

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

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

πνζνζηό αλαπεξίαο 50% … 60% …              

κνλάδεο 150 … 180 …              
 

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

50% … 60% … 67% … 70% …          

Μνλάδεο 
 

100 … 120 … 134 … 140 …          
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204, 206 & 207 

Ζ 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 Β ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ 
Υξόλνπ (ΟΥ ΓΔΖ- ΛΗΓ/ΥΔΗΑ, ΑΖ /ΤΖ, ΑΠ/ΣΠ) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., 
ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΤΔ)   

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

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΖ  ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

 

208 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Γ ή 
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ 

ΓΔΖ-ΛΗΓ/ΥΔΗΑ, ΑΖ /ΤΖ, ΑΠ/ΣΠ) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΙ., ζηνηρείν 
16. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 

 
Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα ΟΥ ΓΔΖ-ΛΗΓ/ΥΔΗ Α, ΑΖ /ΤΖ, ΑΠ/ΣΠ», κε ζήκαλζε 
έθδνζεο 05.02.2020 (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 ΟΥ ΓΔΖ ΛΗ Γ/ΥΔΗ Α, ΑΖ  
/ΤΖ, ΑΠ/ΣΠ» κε ζήκαλζε έθδνζεο 05.02.2020 δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΩΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΩΔΩΝ» 
ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα ΟΥ ΓΔΖ ΛΗ Γ/ΥΔΗ Α, ΑΖ  /ΤΖ, 
ΑΠ/Σ Π » κε ζήκαλζε έθδνζεο 05.02.2020 
 

ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: 
1) Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο. 

2) Σνλίδεηαη ηδηαηηέξσο όηη νη ππνςήθηνη πνπ ζα πξνζιεθζνύλ, ζα απαζρνιεζνύλ 
απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε εξγαζίεο ηεο ζέζεο γηα ηηο νπνίεο πξνζιακβάλνληαη. Δηδηθόηεξα: 

 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. 
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 Ο πξνζιεπηένο γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 202 ζα απαζρνιεζεί 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. 

 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, 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). 

 Ο ππνςήθηνο πνπ ζα πξνζιεθζεί γηα ηνλ θσδηθό ζέζεο 207 ζα απαζρνιεζεί ζην 
εζηηαηόξην ηνπ ηαζκνύ θαη  ζα ρεηξίδεηαη θαη ηελ ηακεηαθή κεραλή ηνπ Κέληξν 
Σξνθνδνζίαο Κιηκαθίνπ. 

 Όζνη πξνζιεθζνύλ γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 208 ζα απαζρνιεζνύλ ζε εξγαζίεο 
απνςηιώζεσλ θαη θαζαξηζκνύ κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο 
ηνπ ηαζκνύ (ζηεγαζκέλνπο θαη ππαίζξηνπο).  

 
3) ΠΡΟΟΥΗ: Οη ππνςήθηνη πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην ΙΙ 

ηνπ «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΟΥ ΓΔΖ-ΛΗΓ/ΥΔΗΑ, ΑΖ/ΤΖ, ΑΠ/ΣΠ» κε ζήκαλζε έθδνζεο 
05.02.2020, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ θαη Υπεύζπλε Δήισζε N.1599/1986, ζηελ νπνία 

λα δειώλνπλ όηη δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ζηε ΔΕΗ Α.Ε. ή ζε ζπγαηξηθέο ηεο (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε θαη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ 

Α.Ε.) θαη αλ έρνπλ απαζρνιεζεί, λα δειώλεηαη ε εηαηξεία απαζρόιεζεο κε νπνηαδήπνηε 
ζρέζε εξγαζίαο (ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ 8κελεο δηάξθεηαο, ζύκβαζε έξγνπ, 

ζύκβαζε 60 εκεξνκηζζίσλ, εθηόο πξαθηηθήο άζθεζεο) καηά ηην ηελεςηαία 3εηία από 
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ηην λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν αιηήζευν θαζώο θαη ηα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα πνπ απαζρνιήζεθαλ. 

4) Σε θάζε πεξίπησζε ππνςήθηνη θαη πνπ έρνπλ νθηώ (8) κήλεο απαζρόιεζεο θαη άλσ, 

κέζα ζε ζπλνιηθό ρξόλν δώδεθα (12) κελώλ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο. Οη ππνςήθηνη απηνί θαηαηάζζνληαη ζηνπο ζπληαζζόκελνπο πίλαθεο κεηά ηνπο 

ζπλππνςεθίνπο ηνπο πνπ δελ έρνπλ θαιύςεη νθηώ (8) κήλεο απαζρόιεζεο ζε ζπλνιηθό 
ρξόλν δώδεθα (12) κελώλ θαη πξνζιακβάλνληαη κόλνλ εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε 
θάιπςε ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ πξνζιήςεσλ από ηνπο πξνεγνύκελνπο ππνςεθίνπο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζα δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο 
εθεκεξίδεο επξείαο (παλειιαδηθήο) θπθινθνξίαο. 

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο (καδί κε ην Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ ΟΥ ΓΔΖ ΛΗΓ/ΥΔΗΑ, ΑΖ/ΤΖ, ΑΠ/ΣΠ κε ζήκαλζε έθδνζεο 
05.02.2020 θαη ην Δηδηθό Παξάξηεκα (Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Ζ/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο «14-
01-2020») ζα γίλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηρείξεζεο, ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη 
ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ εηείαο ζηνλ νπνίν 
εδξεύεη ε ππεξεζία. Δπίζεο,  ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ζηα νπνία ππάγεηαη ε Τπεξεζία καο: 
ΓΔΠΑΝ, Λ. πγγξνύ 112 ΑΘΖΝΑ.  Θα ζπληαρζνύλ  θαη ζρεηηθά πξαθηηθά αλάξηεζεο. 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΟΥ ΓΔΖ/ΛΗΓ/ΥΔΗΑ, 
ΑΖ/ΤΖ, ΑΠ/ΣΠ θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε  

α) απηνπξνζώπσο, ή κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε 
εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, ζηα γξαθεία  ηεο 
Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. / ΚΛΑΓΟ ΑΖ ΑΘΔΡΗΝΟΛΑΚΚΟΤ, Αζεξηλόιαθθνο Αγίαο Σξηάδνο, 
Γήκνπ εηείαο,  ππεύζπλε θα Ξεληθάθε Βηθησξία θαη θα Αλδξεαδάθε Διέλε 
(ηειέθσλα επηθνηλσλίαο : 28430 – 63162 & 28430 - 63075) είηε 

β) ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ 
αθόινπζε δηεύζπλζε:   

Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. / ΓΔΠΑΝ / ΚΛΑΓΟ ΑΖ ΑΘΔΡΗΝΟΛΑΚΚΟΤ,  Σ.Κ. 720 59, ΥΑΝΓΡΑ - 
ΖΣΔΗΑ, ΚΡΖΣΖ ππόςηλ θαο Ξεληθάθε Βηθησξίαο  ή  Αλδξεαδάθε Διέλεο. 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 ππνβάιιεη κηα 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 
ζηηο εθεκεξίδεο ή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηρείξεζεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηα θαηαζηήκαηα  ηεο 
ππεξεζίαο καο ή ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε αλάξηεζε 
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είλαη ηπρόλ 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 Γ.Δ.Ζ Α.Δ. (www.dei.gr) θαη 
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Απαζρόιεζε  Θέζεηο 
Δξγαζίαο – Έθηαθην πξνζσπηθό  
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνύ ε Τπεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη (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, κε βάζε ην βαζκό 
εληνπηόηεηαο πνπ δηαζέηνπλ (Α΄, Β΄, κ.λ.π.).  

2. Μεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ κε ηελ ίδηα εληνπηόηεηα πξνεγνύληαη νη έρνληεο ηα θύξηα 
πξνζόληα θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας).  

3. Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ απηώλ πνπ έρνπλ  ηα ίδηα πξνζόληα (κύρια ή επικοσρικά), γίλεηαη 
κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα (τρόνος 

ανεργίας, πολσηεκνική ιδιόηηηα, ηριηεκνική ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικφν ηέκνφν, μονογονεχκή 

ιδιόηηηα, βαθμός 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 ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε είθνζη 
(20) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο 
πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζηα θαηαζηήκαηα  ηεο ππεξεζίαο ελώ ζα ζπληαρζεί θαη 
ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. 

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 ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζηαθήο Μνλάδαο ζηελ αλσηέξσ 
δηεύζπλζε ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο.  

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Οη ππνςήθηνη, νη νπνίνη ππνβάιινπλ έλζηαζε, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ  ζ’ 
απηή ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο αλαθνίλσζεο, δειαδή: Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. / ΓΔΠΑΝ / Κιάδνο ΑΖ 
Αζεξηλόιαθθνπ, Αξηζκ. Πξση.: ΑΖ ΑΘ./568 Ζκεξνκελία: 21/02/2020, γηα ηελ αλαθνίλσζε 
ΟΥ/ΓΔΖ 1/2020. 

Ζ ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ θσηναληίγξαθα ησλ 
αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ 
πηλάθσλ θαηάηαμεο ζηελ αξκόδηα Σξηκειή Δπηηξνπή ειέγρνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Ππόζλητη  

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

αμέζυρ μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Η δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο 

ηνπ ελ ιόγσ πξνζσπηθνύ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 8 κήλεο ζε ζπλνιηθό ρξόλν δώδεθα (12) 

κελώλ. Μεηά ην πέξαο ηνπ σο άλσ ρξόλνπ απαζρόιεζεο νη ζπκβάζεηο απηέο ιύνληαη απηνδίθαηα 

ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε ή δηαηύπσζε θαη ρσξίο απνδεκίσζε. Παξάηαζε ή αλαλέσζε ηεο ίδηαο 

ζύκβαζεο ή ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο θαηά ην απηό εκεξνινγηαθό έηνο ή κεηαηξνπή ζε ζύκβαζε 

ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη άθπξεο.  

Τπρόλ αναμόπθυζη ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ ηεο αξκόδηαο 

Τξηκεινύο Επηηξνπήο Ειέγρνπ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη 

ςποσπευηικά από ηελ ππεξεζηαθή Μνλάδα, 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, ανηικαθίζηανηαι κε 

άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε 

ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ. 

Σε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο ησλ πηλάθσλ 

από ηε Δ.Ε.Η Α.Ε. είηε ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην 

ςπολειπόμενο, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηεο εγκεκπιμένηρ 

διάπκειαρ ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

Υπνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξόζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εκ νέος, ην θώιπκα ηεο 

οκηάμηνηρ απαζσόληζηρ, πξέπεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο λα ππνβάινπλ 

ζηελ ππεξεζηαθή Μνλάδα ςπεύθςνη δήλυζη θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία να 

δηλώνοςν όηι από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία έσο θαη 

ηελ εκεξνκελία πξόζιεςεο δεν έσοςν απαζσοληθεί ή έσοςν απαζσοληθεί (δειώλεηαη ην 

ρξνληθό δηάζηεκα θαη ν θνξέαο απαζρόιεζεο) κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε επνρηαθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ζε ςπηπεζιακή Μονάδα ηηρ 

ΓΔΗ Α.Δ. ή ηυν θςγαηπικών αςηήρ ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ., ΓΔΗ Ανανεώζιμερ, ΛΙΓΝΙΣΙΚΗ 

ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΗ Α.Δ. και ΛΙΓΝΙΣΙΚΗ ΜΔΛΙΣΗ Α.Δ.. Σε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ 

ππεύζπλεο δήισζεο, ε ζρεηηθή απόθαζε πξόζιεςεο αλαθαιείηαη. Εάλ ε δήισζε είλαη ςεπδήο ή 

αλαθξηβήο, ε ζύκβαζε εξγαζίαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξόζιεςε αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά. 

Σηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο, νη επηιεγέληεο ή πξνζιεθζέληεο ππνςήθηνη 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 ΟΥ 
ΓΔΖ-ΛΗΓ/ΥΔΗΑ, ΑΖ/ΤΖ, ΑΠ/ΣΠ» κε ζήκαλζε έθδνζεο 05.02.2020, ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε 

θσδηθό ΟΥ ΓΔΖ/ΛΗΓ/ΥΔΗΑ, ΑΖ/ΤΖ, ΑΠ/ΣΠ ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά 

κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα 
κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ii) 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 «14-01-2020» 
κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο ΓΔΖ ΑΔ (www.dei.gr)  θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο 
ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο, 
δειαδή: Απαζρόιεζε  Θέζεηο Δξγαζίαο – Έθηαθην Πξνζσπηθό 

Γηα ηε ΓΔΖ A.E. 
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