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ΚΩΣ   15-07-2020 

Αριθμ. Πρωτ.: 3150 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/ 2020 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

   Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)   

ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

Έχοντας υπόψη:  

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε  συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του 

άρθρου 25 του Ν.4440/2016.  

Ανακοινώνει  
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 

δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) Δήμου Κω, που εδρεύει 

στο Κω, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 

σύμβασης, αριθμού ατόμων :  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 
ΔΕΥΑ Δήμου  Κω 

(Για τη Δημοτική Ενότητα 
Κω) 

Δήμος Κω 
ΤΕ Διοικητικού 

Λογιστικού 
8 μήνες 

 
1 
 

102 
ΔΕΥΑ Δήμου  Κω 

(Για τη Δημοτική Ενότητα 
Κω) 

Δήμος Κω 
 

ΔΕ Διοικητικός 8 μήνες 
 
1 
 

103 
ΔΕΥΑ Δήμου  Κω 

(Για τη Δημοτική  Ενότητα 
Κω) 

Δήμος Κω 
 

ΔΕ Υδραυλικών 8 μήνες 
1 
 

104 
ΔΕΥΑ Δήμου  Κω 

(Για τη Δημοτική  Ενότητα 
Ηρακλειδών) 

Δήμος Κω 
 

ΔΕ Υδραυλικών 8 μήνες 
1 
 

105 

ΔΕΥΑ Δήμου  Κω 
( Για τη Δημοτική Ενότητα 

Κω) 
 

Δήμος Κω 
 

ΔΕ Οικοδόμων 8 μήνες 2 

106 
ΔΕΥΑ Δήμου  Κω 

(Για τη Δημοτική Ενότητα 
Κω) 

Δήμος Κω 
 

 
ΔΕ Οδηγών 8 μήνες 2 

107 
ΔΕΥΑ Δήμου  Κω 

(Για τη Δημοτική Ενότητα 
Κω) 

 
Δήμος Κω 

 
 

 

ΥΕ Εργατών 
Ύδρευσης-

Αποχέτευσης 
8 μήνες 

3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

108 

ΔΕΥΑ Δήμου  Κω 
(Για τη Δημοτική Ενότητα 

Ηρακλειδών) 
 

Δήμος Κω 
 
 

ΥΕ Εργατών 
Ύδρευσης-

Αποχέτευσης 
8 μήνες 

2 
 

 

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

Τα επιμέρους προσόντα ανά κωδικό θέσης  αναγράφονται στην αναλυτική 

ανακοίνωσή μας, την οποία μπορείτε να την βρείτε στον πίνακα ανακοινώσεων της 

υπηρεσίας μας (Σκεύου Ζερβού 40, Κως) και στο χώρο των ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κω και στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες 

κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας. 

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, 

ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι 

του δήμου της νήσου Κω.  
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@deyakos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Κω, Σκεύου Ζερβού 40, Τ.Κ. 

85300, Κως, υπόψη κου Μούρα Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 22420-23915). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων  το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 

βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 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 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει 

απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. 

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) 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 Δήμου Κω, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 

δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 

ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια 

αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία 

μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
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συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → 

Έντυπα – Διαδικασίες  → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ · γ) 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 – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. 

Χρόνου ΣΟΧ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

 

ΖΑΧΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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