
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρµης έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 περί σύστασης και λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 
του άρθρου 20 του ν. 2738/1999.

3. Τις διατάξεις του  άρθρου  1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν.  3812/2009.
4. Την υπ’ αριθµ. 55/ 02-06-2016 (ΑΔΑ: Ω28ΞΟΛΖΛ-ΧΞΙ) απόφαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου.  

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (2µηνα), 
συνολικά τεσσάρων (4 ) ατόµων και συγκεκριµένα :

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1 Χειριστής Μηχανηµάτων έργου (JCB) 2 µήνες 1
2 Δ.Ε. Υδραυλικών 2 µήνες 1
5 Υ.Ε. Εργατών(µε δυνατότητα εµπειρίας 

_ο ένας εκ των δύο_ σε οικοδοµικές 
εργασίες)

2 µήνες 2

για  την αντιµετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της 
Δ.Ε.Υ.Α. 
Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία προκειµένου  να καλυφθούν άµεσα  οι έκτακτες ανάγκες 
που προκύπτουν τόσο  από  την κατασκευή του έργου αποχέτευσης στη Δ.Ε. Βασιλικών 
όσο και οι συνακόλουθες επισκευές των βλαβών προκειµένου να  µην υπάρξουν 
εκτεταµένα προβλήµατα στην υδροδότηση των καταναλωτών. Επιπλέον δε, επίκεινται 
και οι άδειες του προσωπικού ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου µε αποτέλεσµα η 
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρµης να  αδυνατεί να τις αντιµετωπίσει µε το υφιστάµενο προσωπικό καθώς 
αυτό  δεν έχει ενισχυθεί µε επιπλέον προσωπικό  οποιασδήποτε ειδικότητας µετά την 
επέκταση της χωρικής αρµοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. (ν.3852/2010), η οποία το  επιβάρυνε 
µε επιπλέον καθήκοντα όσο και του γεγονότος ότι ήδη ο  όγκος των εργασιών είναι 
αυξηµένος ενόψει και της θερινής περιόδου. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής  
 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος στις ειδικότητες που απαιτούνται (Χειριστής 
Μηχανηµάτων έργου (JCB), Δ.Ε. Υδραυλικών)
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,
γ)Οποιοδήποτε Απολυτήριος Τίτλος  Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
ή οποιοσδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ                  
(Δ.Ε.Υ.Α.Θ)   
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 7ΔΘΞΟΛΖΛ-2ΕΑ
                       Θέρµη, 11-07-2016

                          Αριθµ. Πρωτ.:2255



Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει µαζί µε την αίτηση να προσκοµίσουν και
 α) φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας καθώς και 
 β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8  Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι   δεν  έχει 

κώλυµα  πρόσληψης λόγω  παράτασης  ή σύναψης νέας σύµβασης µε τη  Δ.Ε.Υ.Α.  µέσα 
σε συνολικό  διάστηµα δώδεκα  µηνών. Ο  υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται µε 
αφετηρία  το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο  υπάλληλος πρόκειται να 
προσληφθεί και προς τα πίσω. 
 Αιτήσεις µπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι στα γραφεία  της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης και συγκεκριµένα  στην κ. Σφυριδάκη Παρασκευή ( τηλ.2310-460536)  κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από  12-07-2016 έως και  15-07-2016.

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


