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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 /2021 

 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

 
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

 
Την πρόσληψη  δύο   (2) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα  (άρθρο 107 Ν. 4483/2017) και συγκεκριµένα των εξής ανά 

ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού υπαλλήλων: 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 
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∆ΗΜΟΣ 
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

(Υπηρεσία 
Ύδρευσης) 

∆ήµος Ξηροµέρου 
 Περιφερειακή Ενότητα 

 Αιτωλοακαρνανίας 
∆Ε Υδραυλικών   8 µήνες 1 
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 ∆ΗΜΟΣ 
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
(Καθαριότητας 

Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασίας) 

 

 ∆ήµος Ξηροµέρου 
 Περιφερειακή Ενότητα  
Αιτωλοακαρνανίας 

∆Ε Ηλεκτρολόγων 8 µήνες 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΣΣΜΩΚΖ-ΩΛ5



 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 
1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*), 
β)  Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικών 
Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 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 άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 
1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*). 
β) 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 υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση  της άδειας  
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 
1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*). 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 άσκησης επαγγέλµατος (*). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 
1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*).   
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 άσκησης επαγγέλµατος (*). 
 
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, 

ΑΔΑ: 6ΣΣΜΩΚΖ-ΩΛ5



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος  Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Γ’ και ΣΤ’ ειδικότητας 
ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του Π.∆. 108/2013, όπως ισχύει (*), και 
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικών 
Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 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 άσκησης επαγγέλµατος  
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό 
και εµπειρίας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο/α  µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α)  Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Γ’ και ΣΤ’ ειδικότητας 
ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’’ ειδικότητας του Π.∆. 108/2013, όπως ισχύει (*), και 
β) 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 
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 Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο/α  µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Γ’ και ΣΤ’ ειδικότητας 
ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’  ειδικότητας του Π.∆. 108/2013, όπως ισχύει (*), και 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (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.∆. 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 υποψήφιο/α  µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α)  Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος   Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Γ’ και ΣΤ’ ειδικότητας 
ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’  ειδικότητας του Π.∆. 108/2013, όπως ισχύει (*), και 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (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.∆. 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 (*). 

ΑΔΑ: 6ΣΣΜΩΚΖ-ΩΛ5



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι/ες που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.∆ 
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. 

 
 
 
 
 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 
 
 

 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2∆Ε/ΥΕ  και να την υποβάλουν  είτε ηλεκτρονικά 
(info@dimosxiromerou.gr) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:  
 
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Τ.Κ.30006 Αστακός Ν. Αιτωλ/νίας, απευθύνοντάς 
την στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού,  υπόψη  κ.  Στρατοµήτρου 
Ιωάννη  (τηλ. επικοινωνίας: 2646360534/35).  
 

Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής και 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 αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει 
απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. 
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

 
 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι  12 ( δώδεκα ) 
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, στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ξηροµέρου, εφόσον η 
ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες,  
 
αρχίζει από την  23.7.2021  επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της 
ανακοίνωσης στις ανωτέρω  εφηµερίδες και  λήγει την  03.8.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΣΣΜΩΚΖ-ΩΛ5



 
 
 

 

 

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο 
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από 
την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες ���� Έντυπα – ∆ιαδικασίες ���� 
∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, β) 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: Πολίτες ���� Έντυπα – ∆ιαδικασίες ���� ∆ιαγωνισµών 
Φορέων ���� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

 
 
 
 

Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 1/2021  (Α∆Α 9ΠΣΦΩΚΖ-ΗΑΡ)  
 

Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση – Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ2
∆Ε/ΥΕ   

 
Παράρτηµα ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ) µε 
ηµεροµηνία 10.6.2021. 

 

 

                                                  
                                                                                                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
                                         
                                                                                  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΣΣΜΩΚΖ-ΩΛ5
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