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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίαε ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο 2 ατόμων νια την κάλυψη εποχικών

ή παροδικών αναγκών τηβ Ελληνικήε Ολυμπιακήβ Επιτροπή που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικήβ και συγκεκριμένα

του εξήε ανά υπηρεσία έδρα ειδικότητα και διάρκεια σύμβαση αριθμού ατόμων Βλ ΠΙΝΑΚΑ Α
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικό θέ

σηβ Υπηρεσία Εδρα Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβαση Αριθμόε
ατόμων
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικόβ
θεσηε

Τίτλο σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

101

α Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίοβ Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίαε ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού

ή Μηχανικών Διαχείρισηε Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ε.Α.Π)ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Εηιλογήε Π.Σ.Ε ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότηταβ
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Εηιλογήε Π Σ Ε
ΑΕΙ Tns ημεδαπήε ή ιοότιμοε τίτλοε σχολών ms αλλοδαπήε αντίστοιχηε ειδικότηταε
β Αδεια äOKnons επαγγέλματοε Μηχανικού αντίστοιχηε ειδικότηταε του τίτλου σπουδών

γ Πολύ καλή γνώση Tns αγγλικήε γλώσσαε

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α Δίπλωμα Επαγγελματικήε Κατάρτισηε ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων

Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α ή Β κύκλου

σπουδών TEE ειδικότηταε Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριοε τίτλοε Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου τμήματοε Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριοε τίτλοε Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότηταε Τεχνικού

Οχημάτων ή ειδικότηταε Μηχανικήε Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίαε ή ειδικότηταε Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών

Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικήε Επαγγελματικήε Σχολήε ΔευτεροΒάθμιαβ Εκπαί
δευαηε ειδικότηταε Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολήε Μαθητείαβ του ΟΑΕΔ του ν 1 346/1 983 ειδικότηταε Μηχανο
τεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφού ειδικότητα δηλαδή Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριοε τίτλοε Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτηε Ηλεκτρολό
Yos Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματοε Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών

Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων

Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικήε ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριοε τίτλοε ΙΕΚ ή Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικήε Σχολήε ή Τεχνικήε Επαγγελματικήε Σχολήβ δευτεροΒάθ
μιαε εκπαίδευσηε ή Σχολήε Μαθητείαε του ΟΑΕΔ του Ν 1 346/1 983 ή Ν 3475/2006 ή άλλοε ιοότιμοε τίτλοε οχολι
κήε μονάδαε Tns ημεδαπήε ή αλλοδαπήε αντίστοιχηε ειδικότηταε
Β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου Γ η C κατηγορίαε Π.Δ 51/2012 όηωε ισχύει
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματικήε Ικανότηταε ΠΕΙ
δ Καλή γνώση τηβ αγγλική γλώσσα
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα
α Οποιοσδήποτε απολυτήριοε τίτλοε σχολικήε μονάδαε Δευτεροβάθμιαβ Εκπαίδευσηβ τηε ημεδαπήε ή ισότι
μοε τίτλοε σχολών τηε αλλοδαπήε
Β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίαε Π.Δ 51/2012 onus ισχύει
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματική Ικανότηταε ΠΕΙ
δ Καλή γνώση Tns αγγλική γλώσσαε
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικόβ
θέσηβ

Τίτλοε σπουδών
και

λοιπά απαπούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

102

α Απολυτήριοε τίτλοε υποχρεωτική εκπαίδευσηβ απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίουε που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1 980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερηε
Τεχνικήε Σχολήε του Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικήε Επαγγελματικήε Εκπαίδευσηε και
Κατάρτισηε του άρθρου 1 του Ν 281 7/2000 τηε ημεδαπήε ή άλλοε ιοότιμοε τίτλοε τηε αλλοδαπήε και αντίστοιχη

εμπειρία τουλάχιστον τριών 3 ετών μετά την απόκτηση τηε επαγγελματικήε άδειαε οδήγησηε αυτοκινήτου
β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου Γ η C κατηγορίαε Π.Δ 51/2012 όηωε ισχύει
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματικήε Ικανότηταε ΠΕΙ
δ Καλή γνώση τηβ αγγλικήβ γλώσσαε
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα

α Απολυτήριοε τίτλοε υποχρεωτικήβ εκπαίδευσηβ απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίουε ηου έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1 980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερηε Τεχνικήε
Σχολήε του Ν.Δ 580/1 970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικήε Επαγγελματικήε Εκπαιοευσηε και Κατάρτισηε του
άρθρου 1 του Ν 281 7/2000 τηε ημεδαπήε ή άλλοε ιοότιμοε τίτλοε τηε αλλοδαπήε και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον

έξι β μηνών μετά την απόκτηση τηε επαγγελματικήε άδειαε οδήγησηε αυτοκινήτου
Β Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησηε αυτοκινήτου Γ ή C κατηγορίαε Π.Δ 51/2012 όηωβ ισχύει
γ Πιστοποιητικό Επαγγελματικήε Ικανότηταε ΠΕΙ
δ Καλή γνώση τηβ αγγλικήβ γλώσσαε

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγη¬
σηε αυτοκινήτου
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχήε του Πιστοποιητικού Επαγγελματικήε Ικανότηταε ΠΕΙ απαιτείται
είτε η κατοχή Δελτίου Εηιμόρφωσηβ Οδηγού το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδιοεται από την Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών τηε Περιφέρειαε στην περιοχή τηε οποίαε βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου τηε άδειαε οδήγησηε του κοινοτικού αριθμού 95 δίπλα σε μία ή περισ
σότερεε εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιοε και απαιτούνται από την ανακοίνωση
ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση αντικατάστασηε άδειαε για την ενσωμάτωση μίαε ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών

κατοχήε του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικήε Ικανότηταε ΠΕΙ και
εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυοτέρησηε τηε διαδικασίαε επανέκδοσήε τηε γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ τηε
αρμόδιαε υπηρεσίαε τηε Διευθυνσηε Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρόε του αιτούντοε τη Βεβαίωση
• Ο αριθμόε τηε άδειαε οδήγησηε την οποία κατέχει καθώε και η νέα ισχύε τηε έναρξη λήξη
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση καθώε και η ισχύε

του έναρξη λήξη και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσήε τηε λόγω ενσωμά
τωσηε κατηγορίαε ή υποκατηγορίαε ΠΕΙ

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την
ανακοίνωση άδεια οδήγησηε
Για Tis άδειε οδήγηση8 αυτοκινήτων όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία τηε αρχικήε κτήσηε τηε κατά την ανακοίνωση

απαιτούμενηε άδειαε αλλά μόνο η ημερομηνία λήξηε τηε άδειαε ή τυχόν πρόσφατηε θεώρησηε πρέπει
οι υποψήφιοι να συνυποΒάλουν και σχετική βεβαίωση τηε οικείαε υπηρεσίαε Μεταφορών και Επικοινωνιών

Σε περίπτωση αδυναμίαε τηε αρμόδιαε υπηρεσίαε να χορηγήσει τη Βεβαίωση αυτή λόγω καταστροφήε ή φθο
ράε των αρχείων τηε αρκεί

• η προσκόμιση τηε ΒεΒαίωσηε τηε υπηρεσίαε αυτήε στην οποία να αναφέρεται ο λόγοε αδυναμίαε καθώε και
• η προσκόμιση Υπεύθυνηε Δήλωαηε κατά το άρθρο 8 του ν 1 599/1 986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει

την ακριβή ημερομηνία αρχικήε κτήσηε τηε κατηγορίαε επαγγελματικήε άδειαε οδήγησηε που ζητείται
από την ανακοίνωση

Ισχύουσα άδεια οδήγησηε που έχει εκδοθεί από κράτοε μέλοε τηε ΕυρωπαίκήεΈνωσηε ή αηό τη Νορβηγία ή από
την Ισλανδία ή αηό το Λιχτενοτάιν εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφοε ωε έχει εφόσον τηρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσειε χορήγησηε τηε αντίστοιχηε κατηγορίαε άδειαε οδήγησηε του π δ 51/201 2 όηωε ισχύει παρ
6 άρθρο τρίτο Ν 4383/201 6 ΦΕΚ 72/20.4.201 6/τ.Α Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικήε

άδειαε οδήγησηε αλλοδαπήε εκτόε κρατών-μελών τηε ΕυρωπαίκήεΈνωσηε για να γίνουν δεκτοί πρέπει
να προσκομίσουν αντιστοιχία τηε άδειαε οδήγησηε αλλοδαπήε με Tis επαγγελματικέε άδειεβ οδήγησηε ημεδαπήε

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίαε από 18 έωβ 65 ετών
Οι όροι και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηου απαιτούνται αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική προκήρυξη που έχει αναρτηθεί
στην έδρα τηε Ελληνικήε Ολυμηιακήε Επιτροηήε Λεωφόρο Δημητρίου Βικέλα 52 Χαλάνδρι καθώε και στο χώρο των
ανακοινώσεων του δημοτικού καταοτήματοε Δήμου Χαλανδρίου
Η προθεσμία υηοβολήβ των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημερολογιακέβ ημέρεβ και αρχίζει από την επόμενη ημέρα τηε
δημοσίευσηε τηε παρούσαε στον Τύπο ή ms ανάρτηοτίβ Tns στο κατάστημα τηε υπηρεσίαε μαε και στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταοτήματοε εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη τηε δημοσίευσηε oris εφημερίδεε Η ανωτέρω προθεσμία

λήγει με την παρέλευση ολόκληρηε τηε τελευταίαε ημέραε και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια αργία ή μη
εργάσιμη τότε η λήξη τηε προθεσμίαβ μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει στην έδρα τηβ Ελληνικήε Ολυμπιακή Επιτροπή από ώρα 08.00 έω ώρα 14.00

Ο Γενικό Γραμματέα
Μανώλη Κολυμπάδηβ
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