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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου
1.

Η ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου ύστερα από i) τις µε αριθ. 38/2012 & 28/2013 αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ii) το µε αριθµ. 9340/26-07-2012 έγγραφο του Γ.Γ. της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης περί αποστολής στοιχείων πρόσληψης προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προς το Υπουργείο Εσωτερικών, iii)
την µε αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/95/20077/26-11-2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της
παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο
Τοµέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, iv) την µε αριθ. πρωτ. οικ. 44924/29-11-2012 Έγκριση
του Υπουργείου Εσωτερικών περί πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, v) την υπ’ αριθ. πρωτ. 4871/22-04-2012 έγκριση του Α.Σ.Ε.Π.,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού διακαίου
ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες µε τα αντίστοιχα
προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Ειδικότητα

∆.Ε. Βοηθός
Υδραυκλικός

Κωδικός
Θέσης
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Αριθµός

Προσόντα

3 (τρεις)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Βοηθού
Τεχνίτη Υδραυλικού.
β) 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
Εκπ/σης 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
άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης

Χρονική
∆ιάρκεια

8 µήνες

επαγγέλµατος 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 ασκήσεως επαγγέλµατος Βοηθού
Τεχνίτη Υδραυλικού.
β) Οµώνυµος ή αντίστοιχος 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,
υπό
την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση
άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης
επαγγέλµατος 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 ασκήσεως επαγγέλµατος Βοηθού
Τεχνίτη Υδραυλικού.
β) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριος τίτλος
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 ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών µετά την
απόκτηση της παραπάνω
άδειας
άσκησης επαγγέλµατος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Βοηθού
Τεχνίτη Υδραυλικού.
β) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριος τίτλος
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 ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία
τουλάχιστον έξι (6) µηνών µετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας
άσκησης επαγγέλµατος.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

∆.Ε.
Χειριστών
Μηχανηµάτω
ν
Έργων
(φορτωτή
BOBCAT)

101

1(ένας)

α)
Άδεια
µηχανοδηγού-χειριστή
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
οµάδας Ε΄, τάξης ∆’.
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
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α)
Άδεια
µηχανοδηγού-χειριστή
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
οµάδας Ε’ τάξης ∆’,
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
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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
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α)
Άδεια
µηχανοδηγού-χειριστή
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
οµάδας Ε’ τάξης ∆’,
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
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α)
Άδεια
µηχανοδηγού-χειριστή
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
οµάδας Ε’ τάξης ∆’,
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, υπό την προϋπόθεση ότι
ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας
µηχανοδηγού
χειριστή
µηχανηµάτων
τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, µε τις
οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990.
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».

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά
ειδικότητα µε βάση το κριτήριο της εντοπιότητας µε την εξής σειρά:
α) Προηγούνται οι δηµότες του ∆ήµου Χερσονήσου (Α' βαθµός εντοπιότητας)
β) Έπονται οι δηµότες των υπολοίπων ∆ήµων του Νοµού Ηρακλείου (Β' βαθµός
εντοπιότητας)
γ) Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της χώρας (Γ΄ βαθµός εντοπιότητας)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Θέση Λούτρες Βιολιγικός Μαλίων, ΤΚ. 70007 Μάλια Κρήτη, απευθύνοντας την στο Πρωτόκολλο
υπόψη κας Ζερβάκη Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 28970-32407). 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.
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 και στο χώρο ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις
εφηµερίδες και συγκεκριµένα η προθεσµία αρχίζει στις 16/05/2013 και λήγει στις 25/05/2013

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική ανακοίνωση την οποία µπορούν να
αναζητήσουν: 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).
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης
των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άµεσα για
έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21
παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της
υπηρεσίας.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από
την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη
επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να
εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €)
που εκδίδεται από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα
ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο.
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