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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ
ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ
Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ
ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Υξπζό :27-06-2016
Αξηζ. Πξση: 8168

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/ 2016
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
Ο ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά δύν (2) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε
αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, πνπ εδξεύεη ζην Υξπζό εξξώλ 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

101

Γήκνο Δκκαλνπήι Παππά
Ν. εξξώλ

Υξπζό
N. εξξώλ

ΓΔ Τδξαπιηθώλ

8 κήλεο

2

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

Κσδηθόο ζέζεο
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:

101

α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1εο ή άδεηα
Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπ π.δ. 112/2012 (*).
β) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θύθινπ
ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθώλ
Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιώλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ
Ν.1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθόηεηαο.
Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ 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 ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ
άδεηα ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη
εκπεηξίαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1εο ή άδεηα
Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπ π.δ. 112/2012 (*).
β) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο
νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππό ηελ
πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο,
όηη ε αλσηέξσ άδεηα ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε
ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1εο ή άδεηα
Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπ π.δ. 112/2012.
β) 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, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (*).
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςήθηνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1εο ή άδεηα
Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπ π.δ. 112/2012.
β) 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, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (*).
(*) ΔΠΙΗΜΑΝΗ:
Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ 112/2012, εθόζνλ ζηε λέα
απηή άδεηα 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.
Η ελ ιόγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην ηεο
εκπεηξίαο.

Οη ππνςήθηνη ηεο αλσηέξσ εηδηθόηεηαο πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.
ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ
Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 101 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα
πξνζόλησλ, αλεμάξηεηα από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη όισλ
ησλ δήκσλ ηνπ Ννκνύ εξξώλ.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα απαηηνύκελα από
ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ
Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ,
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο.
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)».
ΠΡΟΟΥΗ: Μεηά ηελ ηειεπηαία αλακόξθσζε ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο ΟΥ επηζεκαίλεηαη
ηξνπνπνίεζε ζρεηηθά κε ηνλ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΠΟΛΤΣΔΚΝΙΚΗ
ΙΓΙΟΣΗΣΑ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 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: Γήκνο Δκκαλνπήι
Παππά, Υξπζό 62046 έξξεο, απεπζύλνληάο ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ ππόςηλ θ. Κίηζηνπ
Υξήζηνπ (ηει. επηθνηλσλίαο: 2321352623). 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.
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Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη
αξρίδεη από ηηο 29-06-2016 θαη ιήγεη ζηηο 08-07-2016.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΝΟΣΑ

