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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για  την  σύναψη  σύμβασης  εργασίας  ορισμένου  χρόνου,  δίμηνης  διάρκειας  στη  ΔΕΥΑΑΜ,
ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Η ΔΕΥΑΑΜ, προτίθεται να προβεί στην πλήρωση θέσεων συνολικά οκτώ   (8) ατόμων, με την ειδικότητα
ΥΕ  Εργατών ύδρευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών,
σύμφωνα  με  την  αριθμ.    40/2020 Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΑΜ που εγκρίθηκε  με  την αριθμ.  Πρωτ.  102837  της
7/7/2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου. 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: YE Εργατών Ύδρευσης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 8
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες 
      Τυπικά προσόντα διορισμού δεν απαιτούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97 για
τον κλάδο ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης.

Γενικά Προσόντα πρόσληψης 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
2.Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσεως που επιλέγουν. 
Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δημόσιου Τομέα
ή σε ΟΤΑ δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι  έλληνες πολίτες.  Δικαίωμα
συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι  πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες,
Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά
Ίμβρο και  Τένεδο,  χωρίς  να απαιτείται  πιστοποιητικό ελληνικής  ιθαγένειας,  υπό την προϋπόθεση ότι  η
ιδιότητά  τους  ως  Ελλήνων  κατά  το  γένος  και  τη  συνείδηση  αποδεικνύεται  με  άλλους  τρόπους
(ν.δ.3832/1958).
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται  η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται με
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα
1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων:
Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

Β ΕΠΙΠΕΔΟ  ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)  μη Διοικητικού
Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.  
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 Για την πρόσληψη σε θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου τα κωλύματα διορισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού
Κώδικα, που οφείλονται σε προηγούμενη εγκληματική δράση δεν ισχύουν για άτομα τα οποία έχουν
εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.

 Επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (02) μήνες
μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα
με την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.

 Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές
περιγράφονται  στο  άρθρο  5  του  Π.Δ.164/2004,  εκτός  αν  η  πρόσληψή  τους  δικαιολογείται  από
αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2
παρ.6 του Ν.3260/2004, εφόσον θεωρείται βέβαιο από το φορέα ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων
θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων
και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των
άρθρων 5 και 6 του Π.Δ.164/2004.

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτηση τους, 
1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,

υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση), ή εφόσον έχουν το κώλυμα διορισμού όπως ορίζονται
στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, που οφείλονται σε προηγούμενη εγκληματική δράση  και για
τα οποία έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί
υπό όρο, τότε θεωρείται ότι τα κωλύματα  δεν ισχύουν .

3. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν το χρόνο απασχόλησης τους σε φορείς του Δημόσιου
Τομέα του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.3812/2009, κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες.
Επιπλέον:

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε΄ της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο  1  του  ν.  3812/09  ορίζεται  ότι  το  προσωπικό  που  προσλαμβάνεται  για  αντιμετώπιση
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας
η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, εξαιρείται των
διαδικασιών του ν. 2190/94

Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης
σε αορίστου χρόνου είναι  αυτοδικαίως άκυρες.  Ο φορέας  που διενεργεί  την πρόσληψη αποστέλλει  τον
πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο
μέχρι  την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.  Το ΑΣΕΠ διενεργεί  έλεγχο για τη συνδρομή των όρων
πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε
προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 

Η πρόσληψη θα διενεργηθεί άμεσα με Απόφαση Προέδρου και η διάρκεια της σύμβασης ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών.
Υποβολή και Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ΔΕΥΑΑΜ, έδρα Γύθειο Λακωνίας, Ι. Ξανθάκη,
Τ.Κ. 23200 και ειδικότερα στoν κ.Βοζόλα Χαράλαμπο, έως την  Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδια υπάλληλο  της
ΔΕΥΑΑΜ, κ.  .Βοζόλα Χαράλαμπο τηλ.: 2733021311.
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                                                                                                   Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΑΜ

Κουμεντάκος Αντώνιος
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