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Παρακαλούµε να δηµοσιευθεί,  ότι ακριβώς γράφεται παρακάτω µε ψιλά γράµµατα και 
µέσα  στα  εισαγωγικά,  ως  τετράστηλο  ύψους  80   (ογδόντα)  εκατοστών   ή  άλλων 
διαστάσεων ίσης αξίας, στο φύλλο της Τρίτης 04-02-2014.

«∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                     Χανιά, 29-01-2014
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                 Αριθµ. Πρωτ.: 545
   ΧΑΝΙΩΝ (∆.Ε.Υ.Α.Χ) Α∆Α: ΒΙΨΗΟΕΨΡ-ΕΟ9

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2014 (αρ. πρωτ. 31/03-01-2014) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 3. Τις διατάξεις του άρθρου 
ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α), 4. 
Την υπ΄ αριθµ. 54/20.3.2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων µε θέµα την υποβολή αιτήµατος 
προσλήψεων προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. για κάλυψη αναγκών της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2013, 5. Την υπ’ αριθµ. 4961/18.4.2013 εισήγηση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης µε θέµα την αποστολή στοιχείων πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, 6. Την 
υπ'  αριθµ.  ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110/15320/23.8.2013  εγκριτική  απόφαση  της  Επιτροπής  του  άρθρου  2  παρ  1  της  αριθµ.  33/2006  ΠΥΣ  «Αναστολή  διορισµών  και 
προσλήψεων  στο  ∆ηµόσιο  Τοµέα»  (ΦΕΚ  280/Α΄),  όπως  ισχύει,  7.  Το  υπ΄ αριθµ.  οικ.34205/30.8.2013 έγγραφο του  Υπουργείου  Εσωτερικών  περί  έγκρισης  
πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 8. Την υπ’ αριθµ. 232/15.11.2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑ 
Χανίων µε θέµα την έγκριση των όρων ανακοίνωσης της ΣΟΧ4/2013 για πρόσληψη 19 ατόµων µε σύµβαση 8 µηνών, 9. Το ΦΕΚ 720/Β΄/29.4.2011 συγχώνευσης των 
∆.Ε.Υ.Α.  Χανίων  και  ∆.Ε.Υ.Α.  Ακρωτηρίου  σε ενιαία  ∆ηµοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  του Νέου Καλλικρατικού ∆ήµου  Χανίων,  10.  Τον  Οργανισµό 
Εσωτερικών Υπηρεσιών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΦΕΚ 2463/1.10.2013, τ.Β΄), 11. Την υπ’ αριθµ. 6495/16.12.2013 βεβαίωση του 
∆ιευθυντή Οικονοµικής – ∆ιοικητικής Υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας, 12. Το γεγονός ότι δεν έχει 
συσταθεί  η  αρµόδια  επιτροπή  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  για  την  κατάταξη  των  παρεµφερών  µηχανηµάτων  έργου  στην  απόφαση  αριθµ.  οικ. 
1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013, η οποία εκδόθηκε βάσει του π.δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/17.10.2012, τ.Α΄).

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, 
αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης
Αριθµός
ατόµων

101 ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων Χανιά ΥΕ Εργατών (για τη συντήρηση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης) 8 µήνες 8

102 ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων Χανιά ∆Ε Τεχνιτών Υδραυλικών 8 µήνες 2

103 ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων Χανιά ∆Ε Τεχνιτών Οικοδόµων 8 µήνες 2

104 ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων Χανιά ∆Ε Βοηθών Τεχνιτών οχηµάτων (Μηχανοτεχνίτης) 8 µήνες 1

105 ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων Χανιά ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργων (αποφρακτικά) (Οµάδα Ι΄ Τάξη Β΄) 8 µήνες 2

106 ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων Χανιά ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργων (αποφρακτικά) (Οµάδα Ι΄ Τάξη Γ΄) 8 µήνες 1

107 ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων Χανιά ∆Ε Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (Γ΄ειδικότητας) 8 µήνες 3

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

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

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού 
του π.δ.  112/2012,  β)  Ο οµώνυµος  ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β'  κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας 
του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν 
από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  α)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια 
Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012,  β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ηµεδαπής  ή ισότιµος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής  
σχολής  της  ηµεδαπής  ή αλλοδαπής,   υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  υποψήφιος  υποβάλλει  βεβαίωση  της  αρµόδιας  για  την  έκδοση  της  άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού 
τουλάχιστον  Α΄  τάξης  ειδικότητας  1ης ή  άδεια  Αρχιτεχνίτη  Υδραυλικού  του  π.δ.  112/2012,  β) Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναµος  απολυτήριος   τίτλος  κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.∆.  580/1970  ή  απολυτήριος  τίτλος  Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης  του άρθρου  1  του Ν.  2817/2000 της  ηµεδαπής  ή άλλος  ισότιµος  τίτλος  της  αλλοδαπής  και  αντίστοιχη  εµπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών,  µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους  µε τα ανωτέρω προσόντα)  α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλµατος  τεχνίτη  υδραυλικού  τουλάχιστον  Α΄  τάξης  ειδικότητας  1ης ή  άδεια 
Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012, β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ηµεδαπής  ή άλλος ισότιµος τίτλος  της αλλοδαπής και  αντίστοιχη εµπειρία  τουλάχιστον έξι  (6)  µηνών,  µετά την απόκτηση της παραπάνω 
άδειας(*). (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ. 112/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια 
δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και  η ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής,  οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της  αρµόδιας 
υπηρεσίας  από  την  οποία  να  προκύπτουν  τα  ανωτέρω  στοιχεία.  Η  εν  λόγω  βεβαίωση  απαιτείται,  προκειµένου  να  προσµετρηθεί  το 
βαθµολογούµενο κριτήριο της εµπειρίας.

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισµάτων  ή Εργασιών Οπλισµένου και 
Αόπλου Σκυροδέµατος ή Γυψαδόρος- Σοβατζής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  ή 
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής  
Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα 
ανωτέρω προσόντα) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής  ή ισότιµος και 
αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος  
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της  
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους 
µε τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.  
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή  
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία  τουλάχιστον έξι (6) µηνών.  

104

ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  α) Άδεια  άσκησης  επαγγέλµατος  Μηχανοτεχνίτη  αυτοκινήτων ή Βεβαίωση  ορθής  αναγγελίας  ενάρξεως  ασκήσεως 
επαγγέλµατος  τεχνίτη  αυτοκινήτων  ειδικότητας  Μηχανοτεχνίτη,  β)  Ο  οµώνυµος  ή  αντίστοιχος  τίτλος  ΙΕΚ  ή  Τεχνικού  Επαγγελµατικού 
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών 
δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης  ή  σχολών µαθητείας  του  ΟΑΕ∆ του Ν.  1346/1983 ή  άλλος  ισότιµος  τίτλος  σχολικών  µονάδων  της  ηµεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος  
τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση  της 
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω 
προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος τεχνίτη 
αυτοκινήτων ειδικότητας  Μηχανοτεχνίτη,  β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος,   απολυτήριος  τίτλος αναγνωρισµένης  κατώτερης  τεχνικής  σχολής της 
ηµεδαπής  ή ισότιµος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής  
σχολής  της  ηµεδαπής  ή αλλοδαπής,   υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  υποψήφιος  υποβάλλει  βεβαίωση  της  αρµόδιας  για  την  έκδοση  της  άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς 
είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) α) 
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων  ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων 
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη, β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.  
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή  
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,   µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος   ή βεβαίωσης  ορθής  αναγγελίας.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο  µε τα ανωτέρω 
προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος τεχνίτη 
αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη,  β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών,  µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας  
άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωσης ορθής αναγγελίας.

105 ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ α)   Άδεια  µηχανοδηγού-χειριστή  µηχανηµάτων  εκτέλεσης  τεχνικών  έργων  οµάδας  Ι΄  τάξης  Β΄,  β) Άδεια  οδήγησης 
αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,  γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή 
Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται 
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια  
µηχανοδηγού  -χειριστή  χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριµένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  µε συνυπολογισµό  και  εµπειρίας.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Α΄ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι  θέσεις  δεν καλυφθούν από υποψηφίους  µε τα ανωτέρω προσόντα)  α) Άδεια  µηχανοδηγού-χειριστή  µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι΄ τάξης Β΄,  β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,  γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, 
απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται 
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
υποβάλει  βεβαίωση  της  αρµόδιας  για  την  έκδοση της  άδειας  υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω άδεια  µηχανοδηγού-  χειριστή  χορηγήθηκε βάσει  του 
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι΄ τάξης Β΄,  β) Άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,  γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους  που έχουν αποφοιτήσει  µέχρι  και  το 1980 απολυτήριο  ∆ηµοτικού Σχολείου),  ή   ισοδύναµος  απολυτήριος  τίτλος 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.∆. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα 
ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι΄ τάξης Β΄, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
ερασιτεχνική  ή  επαγγελµατική,  γ) Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης (δηλ.  απολυτήριο  τριταξίου  γυµνασίου ή  για 
υποψηφίους  που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου),ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης  Τεχνικής 
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι  (6) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας  
µηχανοδηγού-χειριστή.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:  Για  τα  θερµικά  µηχανήµατα γίνονται  δεκτές  και  οι  άδειες  µηχανοδηγών 



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976(ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι 
υποψήφιοι  είναι  κάτοχοι επαγγελµατικής  άδειας  οδήγησης  αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει  να προσκοµίσουν βεβαίωση της  αρµόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας  της άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».

106

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α)  Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι΄ τάξης Γ΄, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,  γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών 
Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης 
δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ ή  δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος  ισότιµος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  µονάδων  της  ηµεδαπής  ή 
αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια  
µηχανοδηγού  -χειριστή  χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριµένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  µε συνυπολογισµό  και  εµπειρίας.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Α΄ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων οµάδας Ι΄ τάξης Γ΄,  β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,  γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος 
τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει  
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα 
ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι΄ τάξης Γ΄, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
ερασιτεχνική  ή  επαγγελµατική,  γ) Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης (δηλ.  απολυτήριο  τριταξίου  γυµνασίου ή  για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή  ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής  του  Ν.∆. 580/1970  ή απολυτήριος  τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής  Επαγγελµατικής  Εκπαίδευσης  και Κατάρτισης,  του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000  της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης  τεχνικών έργων οµάδας Ι΄ τάξης Γ΄,  β) Άδεια οδήγησης  αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελµατική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου),ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ηµεδαπής ή άλλος 
ισότιµος  τίτλος της αλλοδαπής   και  αντίστοιχη εµπειρία  τουλάχιστον  έξι   (6) µηνών,  µετά την απόκτηση  της παραπάνω άδειας  µηχανοδηγού-
χειριστή.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:  Για  τα  θερµικά  µηχανήµατα γίνονται  δεκτές  και  οι  άδειες  µηχανοδηγών  χειριστών 
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976(ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι 
είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης  αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του 
Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδοµών,  Μεταφορών  και  ∆ικτύων  «περί  ισοδυναµίας  και  αντιστοιχίας  της  άδειας  οδήγησης 
αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».

107

ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια  άσκησης  επαγγέλµατος  εγκαταστάτη  ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄  ειδικότητας  οποιασδήποτε  κατηγορίας   ή 
Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 108/ 2013,  β)  Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών 
δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης  ή  σχολών µαθητείας  του  ΟΑΕ∆ του Ν.  1346/1983 ή  άλλος  ισότιµος  τίτλος  σχολικών  µονάδων  της  ηµεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος  
τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση  της 
άδειας  υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριµένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  µε  συνυπολογισµό  και  εµπειρίας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 
108/  2013,  β) Ο  οµώνυµος  ή  αντίστοιχος,   απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισµένης  κατώτερης  τεχνικής  σχολής  της  ηµεδαπής   ή  ισότιµος  και 
αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια  
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι 
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ 
ειδικότητας  οποιασδήποτε  κατηγορίας  ή  Εγκαταστάτη  ηλεκτρολόγου  1ης οµάδας  Α’  ειδικότητας  του  π.δ  108/  2013,  β) Απολυτήριος  τίτλος 
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εµπειρία  τουλάχιστον  τριών (3)  ετών,   µετά την  απόκτηση  της  παραπάνω άδειας  (*).  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι  θέσεις  δεν 
καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 
οποιασδήποτε  κατηγορίας  ή  Εγκαταστάτη  ηλεκτρολόγου  1ης οµάδας  Α’  ειδικότητας  του  π.δ  108  /2013,  β) Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού 
σχολείου)  ή  ισοδύναµος  απολυτήριος   τίτλος  κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.∆.  580/1970  ή  απολυτήριος  τίτλος  Εργαστηρίων  Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών,  µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας(*).  (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία 
αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ηµεροχρονολογία κτήσης 
αυτής, οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  Η εν λόγω 
βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το βαθµολογούµενο κριτήριο της εµπειρίας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων της κατηγορίας  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση  σε 
οποιαδήποτε καθήκοντα.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
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Για  την απόδειξη της εµπειρίας  αυτής βλ. δικαιολογητικά  περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς 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 των προς πλήρωση θέσεων.
ΚΩ∆ΙΚΟΙ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ

102, 
104, 
105, 
106, 107

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας υδραυλικού ή 
µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή µηχανοδηγού – χειριστή µηχανήµατος έργου ή ηλεκτρολόγου. (Για την άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού 
του π.δ. 112/2012 ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου του π.δ. 108/2013 βλ. σχετική επισήµανση στα αντίστοιχα προσόντα). Για την απόδειξη της 
εµπειρίας  αυτής  βλ.  δικαιολογητικά  περίπτωση  Α(1) ή  Ειδικές  περιπτώσεις  απόδειξης  εµπειρίας του  Παραρτήµατος  ανακοινώσεων 
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως 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 των προς πλήρωση θέσεων.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ



ΘΕΣΕΩΝ
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Η εµπειρία λαµβάνεται  υπόψη  µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών  µε τον οποίο οι υποψήφιοι  µετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής. Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά  περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του 
Παραρτήµατος  ανακοινώσεων  Συµβάσεων  εργασίας  Ορισµένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο  16. Πιστοποιητικά  απόδειξης 
εµπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου 
(ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, 
νοµίµως επικυρωµένα, όλα τα  απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου 
(ΣΟΧ)» δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ :  Μετά την τελευταία αναµόρφωση του ανωτέρω Παραρτήµατος µε σήµανση έκδοσης «27.9.2013» επισηµαίνονται, µεταξύ άλλων,   τροποποιήσεις 
σχετικές µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους που παρακολουθούν προγράµµατα του ΟΑΕ∆, κ.λ.π.), της 
πολυτεκνικής και µονογονεϊκής ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για την πρόσληψη άλλου µέλους της ίδιας οικογένειας), της µονογονεϊκής ιδιότητας (σε περίπτωση 
διάστασης γονέων) και της µερικής απασχόλησης.
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [µαζί µε το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «27.9.2013»] 
έχει γίνει : Α) στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεγίστης Λαύρας 15 και Αρπακουλάκηδων, Μουρνιές, Χανιά Κρήτης, Β) 
στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Χανίων,  στην οδό Κυδωνίας 29,  Χανιά  Κρήτης και  Γ)  στην ιστοσελίδα της  ∆.Ε.Υ.Α.Χ : 
www  .  deyax  .  org  .  gr  .
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι  ενδιαφερόµενοι  καλούνται  να  συµπληρώσουν  την  αίτηση  µε  κωδικό  εντυπο  ασεπ  ΣΟΧ.3 και  να  την  υποβάλουν,  είτε  αυτοπροσώπως,  είτε  µε  άλλο 
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε  ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων, Πιθάρι Ακρωτηρίου (κτίριο πρώην  
∆ηµαρχείου Ακρωτηρίου), Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού, υπόψιν κου Πέτρου Ζησάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28210-
36287). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο 
κατηγορίας προσωπικού (∆Ε 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 
επιτρέπεται  µόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις  κατηγορίας  ∆Ε 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 ∆Ε και  ΥΕ) που επιδιώκει.  Η προθεσµία  υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10)  ηµέρες 
(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο 
κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Χανίων, εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. 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  ����    
∆ιαγωνισµών  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 ���� ∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Εποχικού (ΣΟΧ).
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το  «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση 
έκδοσης «27.9.2013», το οποίο περιλαµβάνει:  i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3, σε συνδυασµό µε 
επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις· και  ii) τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό 
µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης 
δηλαδή: Κεντρική σελίδα � Έντυπα αιτήσεων � ∆ιαγωνισµών φορέων � Εποχικού (ΣΟΧ). 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.ΑΧ.
ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ »

        Για τη ∆.Ε.Υ.Α.Χ.

∆ρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΑ∆ΑΚΗΣ
  ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι δαπάνες δηµοσίευσης επιβαρύνουν τη ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
  Παρακαλούµε για την ανάλογη τιµολόγηση σύµφωνα µε τα νόµιµα.


