
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 
Ο Πρόεδρος της ΓΔΠΑΝΑΛ ΑΔ, έτοντας σπόυη: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 «Σύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο». 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 παξ. 2 ηνπ Ν. 4325/2015 κε ηηο νπνίεο δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζηνπο ΟΤΑ  λα 

πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθό νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο ηξηώλ κελώλ γηα ηηο αλάγθεο ππξαζθάιεηαο. 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Δεκνηηθώλ θαη 

Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ» 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», όπσο ηζρύνπλ. 

5. Τελ ππ΄αξηζκόλ πξση. 1034/01-06-2018 εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο Δηεύζπλζεο ηεο εηαηξείαο ΔΕΠΑΝΑΛ 

Α.Ε., γηα ηελ αλαγθαηόηεηα, ιόγσ αληηκεηώπηζεο θαηεπεηγόλησλ αλαγθώλ, ηεο πξόζιεςεο επνρηθνύ 

πξνζσπηθνύ. 

6. Τελ αξηζ.89/2018 Απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ 

Τελ πξόζιεςε ηνπ θαησηέξσ θάη.΄ αξηζκό θαη εηδηθόηεηεο πξνζσπηθνύ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ ηεο 

Δηεύζπλζεο Τερληθώλ Έξγσλ ηεο εηαηξείαο καο, έηνπο 2018. 
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Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 
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Γηα ηελ θαηεγνξία ΔΕ νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα δεπηεξνβάζκηαο 

ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ε αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, κε αληίζηνηρε άδεηα 

πνπ αθνξά ηελ εηδηθόηεηα ηνπο. 

Σε πεξίπησζε πηπρίσλ ή ηίηισλ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο, επίζεκε κεηάθξαζε απηώλ. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηα παξαπάλσ, νη ππνςήθηνη δύλαληαη λα πξνζθνκίζνπλ απνιπηήξην 

ηίηιν ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην ηίηιν ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ ή γηα 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν 

απνιπηήξην ηίηιν θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ λ.δ 580/1970 ή ηίηιν εξγαζηεξίσλ εηδηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ. Γηα όζεο εηδηθόηεηεο απαηηείηαη άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο, ε εκπεηξία απηή πξέπεη λα έρεη απνθηεζεί κεηά ηελ απόθηεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο 

άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ Αίηεζε ηνπο, πξέπεη επί πιένλ ησλ παξαπάλσ, λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά 

ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δπν όςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο 

2. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο 

3. Αξηζκό Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ 

4. Αξηζκόο κεηξώνπ Αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ 

5. Φσηνηππία βηβιηαξίνπ Τξαπέδεο 

6. ΑΜΚΑ (Αξηζκόο Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο) 

7. Υπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη: 

α) ην ακέζσο πξνεγνύκελν δσδεθάκελν (12/κελν) από ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο λέαο ζύκβαζεο δελ 

έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 κε 

ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηαθνύ ππαιιήινπ ή γηα ηελ θάιπςε πεξηνδηθώλ ε πξόζθαηξσλ αλαγθώλ. Σε 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί λα δειώλνπλ ηελ ππεξεζία πνπ απαζρνιήζεθαλ θαη ηελ αθξηβή 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε). 

β) όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ 

πξώηνπ κέξνπο ηνπ Ν. 3584/2007 θαη όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ ππαιιειηθνύ 

θώδηθα. 



Τα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ ηόζν θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο, όζν θαη 

θαηά ηελ εκεξνκελία πξόζιεςεο. 

 

 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζην Τκήκα Πξσηνθόιινπ ηεο ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ, 

Δηεύζπλζε Ισάλλε Πξνθνπίδε Νέα Αιηθαξλαζζόο (Έλαληη γεπέδνπ Ηξνδόηνπ)  κέζα ζε πξνζεζκία 

δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζηελ 

Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ www.depanal.gr θαη ζηελ Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Δήκνπ 

Ηξαθιείνπ www.heraklion.gr/press/auction - (δηαθεξύμεηο δεκνπξαζίεο), κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

03-07-2018  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΓΔΠΑΝΑΛ 

 

 

 

 

Ξσλούρης Ιφάννης 

http://www.depanal.gr/
http://www.heraklion.gr/press/auction

