
 

 

 

Α ν α κ ο ί ν ω σ η 

 

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου διάρκειας δύο μηνών.  

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων, έχοντας υπόψη :  

1) Τις διατάξεις του άρθ.1 παρ.2 εδαφ.ιε του Ν.3812/2009 Αναμόρφωση 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 

234/Α/2009). 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994  

3) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012  

5) Τις διατάξεις των άρθρων 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) 

6) Την υπ’αρίθμ. 582/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Αρταίων περί πρόσληψης δύο (2) εργαζομένων Ηλεκτρολόγων με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας»  
7)  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αρταίων ο 

οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3464/τ. Β΄/4-10-2017 
 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

 

 Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων, για την 

κάλυψη επειγουσών και εποχικών αναγκών του Δήμου Αρταίων για την εξής κατά 

αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη 

χρονική διάρκεια ως κατωτέρω: 

 

 

 

 

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική 

διάρκεια 

 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άρτα 14/11/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  Αριθ. Πρωτ.: 27729 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση    : Περ. Οδός & Αυξεντίου   
Πληροφορίες : Κων/νιά Σκαμνέλου   



ΔΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου 

Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας 

ή  Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1
ης

 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 ΟΑΕΔ 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 η θέση δεν καλυφθεί από 

υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα). 
 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου 

Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας 

ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1
ης

 ομάδας 

Α΄ ειδικότητας του π.δ 108/2013 (*) 
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος, 

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 με συνυπολογισμό 

και εμπειρίας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από 

υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα). 
 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Δύο (2) μήνες 



εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου 

Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας 

ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1
ης

 ομάδας 

Α΄ ειδικότητας του π.δ 108/2013 ή (*) 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 

τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους 

που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο δημοτικού σχολείου ) ή 

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 

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 η θέση δεν καλυφθεί από 

υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα). 
 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου 

Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας 

ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1
ης

 ομάδας 

Α΄ ειδικότητας του π.δ 108/2013 (*) 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 

τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους 

που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο δημοτικού σχολείου ) ή 

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 

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.         



 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν 

υπερβεί το 65
ο
 έτος της ηλικίας τους. (άρθρο 21 παρ.6 Ν.2190-1994) 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του υπαλληλικού κώδικα.  

 

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα    

κριτήρια: 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

     1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

       2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

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

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα     
 

       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 

μονάδες 30 60 110 
 

       5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 

        7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 
5,

5 
… 6 … 

6,

5 
… 7 … 

7,

5 
… 8 … 

8,

5 
… 9 … 

9,

5 
… 10 

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 
20

0 
… 

22

0 
… 

24

0 
… 

26

0 
… 

28

0 
… 

30

0 
… 

32

0 
… 

34

0 
… 

36

0 
… 

38

0 
… 

40

0 
 

       8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

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

 

 

Γ.ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος 

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του 

οποίου είναι εγγεγραμμένοι. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 

Υπαλληλικού κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε 

οποιοδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, απιστία, δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 

υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς 

και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, β) ότι  δεν είναι υπόδικοι 

και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα  έχει 

παραγραφεί, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα 

και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως 

προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί με δίμηνη διάρκεια . 



 

6. Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας απαιτείται αποκλειστικά και μόνο 

σχετική βεβαίωση ΟΑΕΔ που είναι αρμόδιος προς τούτο (η ημερομηνία έκδοσης της 

οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 

ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) 

 

Δ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 

Αρταίων (κατά το άρθρο 21 του Ν.2190/1994 πρακτικού ανάρτησης) 

 

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημοτικό Κατάστημα 

Αρταίων, οδός περιφερειακή οδός & Αυξεντίου στο κεντρικό πρωτόκολλο του 

Δήμου  εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 

ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.                                                

 

 

                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ      

           

 

Εσωτερική Διανομή:                                                             

1.Γρ.Δημάρχου                                                                     Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης 

2.Γραφείο  Γενικού Γραμματέα       

3.Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

4.Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

                           

 

 

 
     

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Mε εντολή Δημάρχου 

Η αρμόδια υπάλληλος 

 

 

Κων/νιά Σκαμνέλου 

 
 

 

 

 


