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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΙΑΣ
Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του για
ηλεκτρολόγους/τεχνικούς ηλεκτρολόγους ζητά να συνεργαστεί με δύο (2)
ηλεκτρολόγους/τεχνικούς ηλεκτρολόγους κατηγορίας ΔΕ υπό καθεστώς σύμβασης
έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης και ετήσιες μικτές
αποδοχές έκαστος ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ευρώ (15.000,00).
Το έργο αναφέρεται σε εργασίες όπως: συντήρηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Σ.Ε.Φ., καλωδιώσεων, φωτισμός πινάκων, αυτοματισμών, αντλιοστασίων, BMS
κ.λ.π.

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1. Σύμβαση εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών (επισκευής –κατασκευής –
συντήρησης) εντός κελύφους και στον Περιβάλλοντα Χώρο του Σ.Ε.Φ. από
αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.
2. Τα καθήκοντα και οι ώρες εκτέλεσης θα καθορίζονται εντός ωραρίου
πρωινού η απογευματινού από το προϊστάμενο του τμήματος Η-Μ σύμφωνα
με τις ανάγκες του Σ.Ε.Φ.

3. Τα προσόντα των αδειούχων ηλεκτρολόγων καθορίζονται από το Π.Δ.
108/ΦΕΚ 141/Β/2013.
4. Ενδεικτικά ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον την άδεια
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1ης ή ανώτερης ομάδας, ή άδειες
τεχνίτη ηλεκτρολόγου, Α, Β, Δ, ή/και ΣΤ τάξεως, ίδια δηλαδή ή αντίστοιχα
προσόντα, όπως τηρούνται για την ειδικότητα των ΔΕ Ηλεκτρολόγων /
Τεχνιτών ηλεκτρολόγων από την Δ/νση Διοικητικού Σ.Ε.Φ.
5. Επιπλέον προαπαιτούμενα: Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την
άδεια.
6. Ηλικία έως 40 ετών, λόγω της ιδιομορφίας των χώρων του Σ.Ε.Φ. που
απαιτούν ευλυγισία και καλή φυσική κατάσταση.
7. Η τελική αξιολόγηση θα γίνει κατόπιν συνεντεύξεως από αρμόδια επιτροπή
του Σ.Ε.Φ.
Β. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1. Εμπειρία: 2 Μονάδες ανά έτος, επιπλέον των 3 ετών αποδεδειγμένης
εμπειρίας, π.χ. για 10 έτη εμπειρίας(3+7) 14 μονάδες, ενώ για 4 έτη
εμπειρίας(3+1) 2 μονάδες.
2. Βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων: 10 Μονάδες ανά ομάδα Α’
ειδικότητας, δηλαδή 10 μονάδες για άδεια εγκαταστάτη 1ης ομάδας Α’
ειδικότητας , 20 μονάδες για άδεια εγκαταστάτη 2ης ομάδας Α’ ειδικότητας
κ.ο.κ.
3. Προσωπική συνέντευξη από επιτροπή: 0 – 25 Μονάδες

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο στη γραμματεία
του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας επί της Λ. Εθνάρχου Μακαρίου, Νέο Φάληρο, Τ.Κ.
185 47, καθημερινά από τις 9.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. μέχρι και την Παρασκευή 24
Μαΐου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την ίδια
ημέρα και ώρα 11.30 π.μ. Αναφορικά με την προσωπική συνέντευξη, ο κάθε
υποψήφιος θα ενημερωθεί προσωπικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον κύριο
Χατζηχρήστο Δημήτρη στον τηλεφωνικό αριθμό 2104893387.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα
εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1. Αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας.

2. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται
αριθμητικά ο ακριβής βαθμός αυτού.

4. Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

5. Φωτοαντίγραφο άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας.

6. Πιστοποιητικό εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας
όπως:

α) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται
η διάρκεια της ασφάλισης.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της
εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή
της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
γ) Σε ειδικές περιπτώσεις και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία
να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας.

7. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συντάσσεται από τους υποψηφίους στο
οποίο να αναγράφονται περιληπτικά τα προσόντα.
8. 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 οποιαδήποτε κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), άπατη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή , συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και
για οποιαδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθέριας η οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα για κακούργημα η για πλημμέλημα της προηγούμενης
περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική
συμπαράσταση.
δ) Η παρούσα αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Σ.Ε.Φ.
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