
 

ειίδα 1 απφ 3 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     Γαιαηάο, 8-10-2015 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ     Αξ. Πξση.: -255- 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ 
ΓΖΚΔΓΖΣ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ  2/2015 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
γηα ηελ πινπνίεζε  ηεο πξάμεο 

«Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» 
ζην πιαίζην Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο 

 
Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ (ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ.) 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α), φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.4305/2014 (ΦΔΚ 237/Α΄/31.10.2014) 

«Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ». 

5.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β) 

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (EE L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 265/Α΄/23.12.2014). 

6. Σελ ππ’ αξηζκ. 2100/16.7.2015 Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ) γηα ηελ πινπνίεζε 

πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Εσήο» γηα θνξείο/δνκέο & σθεινχκελνπο. 

7. Σνλ νξηζηηθφ πίλαθα επηιέμηκσλ δνκψλ αλά Γήκν θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 

2100/16.7.2015 πξφζθιεζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ,  γηα ηε Γξάζε «Δλαξκφληζε 

Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» πεξηφδνπ 2015-2016, γηα ην Γήκν Γνκήο: 

Γήκνο Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, Φνξέαο: Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ 

Σξνηδελίαο (ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ.), Ννκφο Αηηηθήο, Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. 13/27.3.2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Σξνηδελίαο κε ζέκα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2015 ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

9. Σελ ππ’ αξηζκ. 33430/18282/30.4.2015 εηζήγεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Αηηηθήο γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηε Γεκνηηθή 

Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ (ζην πιαίζην Δπξσπατθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο»), πξνο ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ/98/25620/20.8.2015 Δγθξηηηθή Απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη 

πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα, ΦΔΚ 280 Α΄), φπσο  ηζρχεη. 
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11. Σν ππ’ αξηζκ. 15012/25.8.2015 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο πξνο ηε Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Σξνηδελίαο – 

Μεζάλσλ (ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ.) κε ζέκα ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηα Ν.Π.Η.Γ. ησλ ΟΣΑ γηα ηελ 

πινπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ. 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. 61/23.10.2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Σξνηδελίαο κε ζέκα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε 

ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο 

Παηδηψλ 

13. Σν ΦΔΚ 991/Β΄/26.5.2011 ζπγρψλεπζεο Κνηλσθειψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ ηέσο Γήκσλ 

Σξνηδήλαο θαη Μεζάλσλ θαη ζχζηαζεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία 

«ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ (ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ.)» 

14. Σελ ππ’ αξηζκ. 256/8.10.2015 βεβαίσζε (ζε νξζή επαλάιεςε) ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ 

ηεο Δπηρείξεζεο πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2015 γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο παξνχζαο 

αλαθνίλσζεο. 

Αλαθνηλώλεη 
 
  Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 

ελόο (1) αηόκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» ζην πιαίζην Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Σξνηδελίαο (ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ.), πνπ εδξεύεη ζην 
Γαιαηά θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα 
ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα 
(ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 

Γεκνηηθή Κνηλσθειήο 
Δπηρείξεζε Γήκνπ 

Σξνηδελίαο                        
(Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο δνκήο 

«ΚΓΑΠ Σξνηδελίαο») 

Γαιαηάο 

ΤΔ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΗΚΟ 

(απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα) 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο έσο 

31-8-2016, 
κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο  ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 

(4σξε απαζρόιεζε) 

1 

 
ΠΡΟΟΥΖ: ύκθσλα κε ην άξζξν 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζύλαςε 
ζπκβάζεσλ εθηάθηνπ  πξνζσπηθνύ» ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/η.Α΄/31-10-2014),ε 
πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπληειείηαη 
ππνρξεσηηθά εληόο  απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελώλ από ηελ έθδνζε ηεο 
εγθξηηηθήο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006. 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο νη ζπκβάζεηο δελ επηηξέπεηαη λα 
ζπλαθζνύλ. 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 2527/1997). 

     Οη ππνςήθηνη  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. 
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ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα  
απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΩΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΒΔΒΑΗΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο,  εθηόο απφ ηελ Τπεχζπλε 

Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ II, «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνηρείν 2. ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνχ. 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)». 

ΠΡΟΟΥΖ : Μεηά ηελ ηειεπηαία αλακφξθσζε ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «23.01.2015» επηζεκαίλεηαη ηξνπνπνίεζε ζρεηηθά κε ηνλ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 
ΣΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗΚΖ ΗΓΗΟΣΖΣΑ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ 
απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ 
δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο 
καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ, Γαιαηάο Σξνηδελίαο, Σ.Κ.18020, ππόςηλ θαο Ρνύζζνπ Δπζπκίαο (ηει. 
επηθνηλσλίαο: 2298042211).  

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ 
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, 
ζηα παξαξηήκαηα απηήο θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ 
Γήκνπ Σξνηδελίαο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο 
εθεκεξίδεο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο 
εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα  (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηφηε ε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία 
καο ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε· β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ  
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ)· γ) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο 
Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' φπνπ 
κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα 
νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη απφ εθεί ζα έρνπλ 
πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ 
Φνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ). 

 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΔΧ 30/11/2015 

 
Ο Πξόεδξνο Γ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ. 

 
 
 

ΜΠΗΣΗΝΑ ΓΔΠΟΗΝΑ 


