
                     

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ  να 

προσλαμβάνουν προσωπικό ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών για τις ανάγκες πυρασφάλειας. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων» 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν. 

5. Την υπ΄αριθμόν πρωτ. 1225/15-07-2019 εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ 

Α.Ε., για την αναγκαιότητα, λόγω αντιμετώπισης κατεπειγόντων αναγκών, της πρόσληψης εποχικού 

προσωπικού. 

6. Την αριθ.155/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την πρόσληψη του κατωτέρω κάτ.΄ αριθμό και ειδικότητες προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της εταιρείας μας, έτους 2019. 
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1) Κλάδος ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων, θέση μια (1) 

α/α  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κύρια  

Προσόντα  

(κύριος 

πίνακας 

κατάταξης) 

Επικουρικά 
προσόντα 

(Επικουρικοί 
πίνακες  

κατάταξης κατά 

ΣΕΙΡΑ, εφόσον οι 
θέσεις δεν  

καλυφθούν από 
υποψηφίους  
του κύριου  

πίνακα) 

1ος 2ος  

1  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας ( αποκτηθείσας έξι (6) έτη ,τουλάχιστον, 

προ της διακήρυξης). 

X X X 

2  Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων 

οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου 

σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος 

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 

Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄)ειδικότητας 

Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνικού Ηλεκτρολόγου 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού 

Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη 

Αυτοκινήτου σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

X − − 

3  Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
− X − 

4  Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 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.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 εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου διάρκειας τουλάχιστον 

τριών (3) ετών μετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.  

− − X 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Κλάδος ΔΕ30 Τεχνιτών (Καλουπατζήδων), θέση μία (1) 

α/α  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κύρια  

Προσόντα  

(κύριος 

πίνακας 

κατάταξης) 

Επικουρικά 
προσόντα 

(Επικουρικοί 
πίνακες  

κατάταξης κατά  

ΣΕΙΡΑ, εφόσον οι 
θέσεις δεν  

καλυφθούν από  

υποψήφιους του 

κύριου πίνακα) 

1ος 2ος 

1  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Εργασιών Οπλισμένου και 

Αόπλου Σκυροδέματος ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 

παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ 

κύκλου σπουδών (ΤΕΕ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης(ΤΕΣ) ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας.  

X −  − 

2  Ομώνυμος ή αντίστοιχης ειδικότητας απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της 

αλλοδαπής. 

− Χ − 

3  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 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.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 διάρκειας 

τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

− − Χ 

 

 

3) Κλάδος ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων, θέσεις δύο (2) 

α/α 
  

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Απαραίτητο 

προσόν 

1    Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου 
Γυμνασίου ή για όσους 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. 
Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των 

σχολικών περιόδων 1976−1977 έως και 

1979−1980 θα γίνονται δεκτοί. 

X 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνεται το απαραίτητο προσόν. 

 

 



Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτηση τους, πρέπει επί πλέον των παραπάνω, να υποβάλλουν υποχρεωτικά 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

4. Αριθμός μητρώου Ασφάλισης του ΙΚΑ 

5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τραπέζης 

6. ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) 

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 

α) το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12/μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν 

έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με 

την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών η πρόσκαιρων αναγκών. Σε 

περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή 

χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής, όσο και 

κατά την ημερομηνία πρόσληψης. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ, 

Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου)  μέσα σε προθεσμία 

δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην 

Ηλεκτρονική διεύθυνση ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ www.depanal.gr και στην Ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου 

Ηρακλείου www.heraklion.gr/press/auction - (διακηρύξεις δημοπρασίες), με καταληκτική ημερομηνία 

09-09-2019 και ώρα 12:00 μ.μ.  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ A.E. 

 

 

 

 

Ξυλούρης Ιωάννης 

http://www.depanal.gr/
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