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                 Δ.Ε.Τ.Α.Ω. 
   ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                                                         
ΤΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ                                                       Μελιςςοχώρι, 20 Ιουλίου 2017 
          ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ            Αριθμ. Πρωτ.:  1067 
 
Σαχ. Δ/νςη : Πλ. Δημ. Λύγδα  - Μελιςςοχώρι 
Σαχ. Κώδικασ : 57018 
Πληροφορύεσ : Αςτεριϊδη  Μαγδαληνό 
Σηλϋφωνο : 23940-33170 
Fax  : 23940-33008 
E-mail  : deyaoraiokastrou@gmail.com                   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

για τη  ςύναψη ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 

                     
O  Πρόεδροσ  τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ωραιοκϊςτρου  ϋχοντασ  υπόψη : 

1. Σισ  διατϊξεισ  του  Ν. 1069/80  περύ  ςύςταςησ  και  λειτουργύασ  των  Δ.Ε.Τ.Α. 

2. Σισ  διατϊξεισ  ϊρθρου  14  του Ν. 2190/1994,  όπωσ  ςυμπληρώθηκε  με  την  παρ. 4  του  

ϊρθρου  20  του  Ν. 2738/1999. 

3. Σισ  διατϊξεισ  του  ϊρθρου  1  παρ. 2  εδϊφιο  ιε   του  Ν. 3812/2009. 

4. Σην  υπ'  αρ.  57/2017  (ΑΔΑ : 7ΑΠΟΚΓΟ-ΒΝ5) απόφαςη  του  Διοικητικού  υμβουλύου. 

5. Σο  υπ'  αρ.  45769/14-7-2017  (ΑΔΑ : ΩΞΨ3ΟΡ1Τ-Μ7Δ) περύ  ϋγκριςησ  τησ  απόφαςησ  από  

την  Αποκεντρωμϋνη  Διούκηςη  Μακεδονύασ  - Θρϊκησ. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Σην  πρόςληψη  με  ςύμβαςη  εργαςύασ  ιδιωτικού  δικαύου  οριςμϋνου  χρόνου  (2μηνα)  

τεςςϊρων  (4)  ατόμων  και  ςυγκεκριμϋνα : 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΜΒΑΗ ΑΡΙΘΜΟ  ΑΣΟΜΩΝ 
1 Τδραυλικόσ ΔΕ 2 μόνεσ 1 
2 Εργϊτησ  ΤΕ 2 μόνεσ 3 
για  την  αντιμετώπιςη  κατεπεύγουςων  εποχικών  ό  πρόςκαιρων  αναγκών  τησ  Δ.Ε.Τ.Α. 

Η  πρόςληψη  κρύνεται  αναγκαύα  προκειμϋνου  να  καλυφθούν  ϊμεςα  οι  ανϊγκεσ  

αντιμετώπιςησ  των  βλαβών που  προκύπτουν  ενόψει  τησ  καλοκαιρινόσ  περιόδου,  λόγω  

υπερκατανϊλωςησ  ύδατοσ  του  υδρευτικού  δικτύου,  ϋχοντασ  υπόψη  τόςο  του  γεγονότοσ   ότι  

η  Δ.Ε.Τ.Α. Ωραιοκϊςτρου  αδυνατεύ  να  τισ  αντιμετωπύςει  καθώσ  δεν  υπϊρχει  τεχνικό  

προςωπικό. 

 

ΓΕΝΙΚΑ  ΠΡΟΟΝΣΑ  ΠΡΟΛΗΨΗ 

Οι υποψόφιοι όλων των ειδικοτότων πρϋπει: 

1. Οι υποψόφιοι πρϋπει να ϋχουν ςυμπληρώςει το 18ο ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ και να μην ϋχουν 

υπερβεύ το 65ο ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ. 

ΑΔΑ: 6152ΟΚΓΟ-Η9Υ



2 
 

2. Να ϋχουν την υγεύα και τη φυςικό καταλληλότητα που τουσ επιτρϋπει την εκτϋλεςη των 

καθηκόντων τησ θϋςεωσ που επιλϋγουν. 

3. Να  μην  ϋχουν  κώλυμα  κατϊ  το  ϊρθρο  8  του  υπαλληλικού  κώδικα  (καταδύκη,  υποδικύα, 

δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη). 

4. Επιςημαύνουμε ότι τυχόν κατϊθεςη μεταπτυχιακού ό διδακτορικού τύτλου ςπουδών δεν 

θεωρεύται κριτόριο επιλογόσ καθότι δεν απαιτεύται από την οικεύα ανακούνωςη. 

Απαραίτητα  δικαιολογητικϊ  ςυμμετοχήσ 

 

Για  την  ειδικότητα  του  υδραυλικού 

α) Ϊδεια ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ τεχνύτη υδραυλικού τουλϊχιςτον Α΄ τϊξησ, ειδικότητασ 1ησ ή 

ϊδεια Αρχιτεχνύτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012. 

 β) Ο ομώνυμοσ ό αντύςτοιχοσ τύτλοσ ΙΕΚ ό Σεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρύου Α΄ ό Β΄ 
κύκλου ςπουδών ό Ενιαύου Πολυκλαδικού Λυκεύου ό Σεχνικού Επαγγελματικού Λυκεύου ό 
Σεχνικών Επαγγελματικών χολών δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ό ςχολών μαθητεύασ του ΟΑΕΔ 
του Ν. 1346/1983 ό ϊλλοσ ιςότιμοσ τύτλοσ ςχολικών μονϊδων τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ, 
αντύςτοιχησ ειδικότητασ. Γύνεται επύςησ δεκτόσ οποιοςδόποτε τύτλοσ ΙΕΚ ό δευτεροβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ ό ϊλλοσ ιςότιμοσ και αντύςτοιχοσ τύτλοσ ςχολικών μονϊδων τησ ημεδαπόσ ό 
αλλοδαπόσ, υπό την προώπόθεςη ότι ο υποψόφιοσ υποβϊλλει βεβαύωςη τησ αρμόδιασ για την 
ϋκδοςη τησ ϊδειασ υπηρεςύασ, ότι η ανωτϋρω ϊδεια ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ χορηγόθηκε βϊςει 
του ςυγκεκριμϋνου τύτλου εύτε αυτοτελώσ εύτε με ςυνυπολογιςμό και εμπειρύασ. 
 
Για  την  ειδικότητα  των  εργατών 
Δεν απαιτούνται ειδικϊ τυπικϊ προςόντα (ϊρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2527/97). 
 
Οι υποψόφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ τουσ και τησ  εμπειρύασ 

τουσ οφεύλουν να προςκομύςουν τα κατωτϋρω δικαιολογητικϊ: 

1)  Υωτοαντύγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτύου ταυτότητασ ό επικυρωμϋνα ϊλλα 

δημόςια  ϋγγραφα  από  τα  οπούα  να  προκύπτουν  τα  ςτοιχεύα  τησ  ταυτότητασ, όπωσ  ςχετικό  

προςωρινό βεβαύωςη αςτυνομικόσ αρχόσ ό τισ κρύςιμεσ ςελύδεσ του διαβατηρύου (δηλ. αυτϋσ 

ςτισ οπούεσ αναφϋρονται ο αριθμόσ και τα ςτοιχεύα ταυτότητασ του κατόχου) ό τισ δύο όψεισ τησ 

ϊδειασ οδόγηςησ ό τισ κρύςιμεσ ςελύδεσ του ατομικού βιβλιαρύου υγεύασ όλων των αςφαλιςτικών 

φορϋων. Εϊν από τα ϋγγραφα αυτϊ δεν προκύπτει η ημερομηνύα γϋννηςησ, πρϋπει να 

προςκομιςθεύ και το πιςτοποιητικό γϋννηςησ. 

2) Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986 ότι δεν ϋχουν κώλυμα κατϊ το ϊρθρο 8 του Τπαλληλικού 

Κώδικα : α) ότι δεν ϋχουν καταδικαςτεύ για κακούργημα και ςε οποιαδόποτε κλοπό, υπεξαύρεςη 

(κοινό και ςτην υπηρεςύα), απϊτη, εκβύαςη, πλαςτογραφύα, απιςτύα, δικηγόρου, δωροδοκύα, 

καταπύεςη, απιςτύα περύ την υπηρεςύα, παρϊβαςη καθόκοντοσ καθ’ υποτροπό, ςυκοφαντικό 

δυςφόμιςη, καθώσ και για οποιοδόποτε ϋγκλημα κατϊ τησ γενετόςιασ ελευθερύασ ό οικονομικόσ 

εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ ζωόσ, 

β) ότι δεν εύναι υπόδικοι και δεν ϋχουν παραπεμφθεύ με τελεςύδικο βούλευμα για κακούργημα ό 

για  πλημμϋλημα τησ προηγούμενησ περύπτωςησ, ϋςτω και αν το αδύκημα παραγρϊφηκε, 

γ) ότι δεν ϋχουν, λόγω καταδύκησ, ςτερηθεύ τα πολιτικϊ τουσ δικαιώματα και για όςο χρόνο 

διαρκεύ η ςτϋρηςη αυτό, ότι δεν τελούν υπό δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη. 
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3) Τπεύθυνη δόλωςη του ν.1599/1986 ςτην οπούα να δηλώνει τουσ φορεύσ του δημόςιου ό 

ευρύτερου δημόςιου τομϋα του ϊρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπωσ αυτό 

αντικαταςτϊθηκε από το ϊρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009 ςτουσ οπούουσ ϋχει απαςχοληθεύ με 

ςύμβαςη εργαςύασ οριςμϋνου χρόνου για την αντιμετώπιςη  εποχιακών  ό  ϊλλων  περιοδικών ό  

πρόςκαιρων αναγκών,  καθώσ  και  την  ακριβό  χρονικό διϊρκεια τησ απαςχόληςόσ του (ϋναρξη 

και λόξη) κατϊ τουσ τελευταύουσ δώδεκα (12) μόνεσ από την υποβολό τησ  αιτόςεώσ του. Η εν  

λόγω υπεύθυνη δόλωςη απαιτεύται προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ εϊν  υφύςταται κώλυμα 

πρόςληψησ λόγω υπϋρβαςησ τησ οκτϊμηνησ απαςχόληςησ. 

ΠΡΟΟΧΗ: Η ςυγκεκριμϋνη υπεύθυνη δόλωςη υποβϊλλεται μόνο ςτην περύπτωςη που ο 

υποψόφιοσ ϋχει απαςχοληθεύ με ςύμβαςη εργαςύασ οριςμϋνου χρόνου για την αντιμετώπιςη 

εποχιακών ό ϊλλων περιοδικών ό πρόςκαιρων αναγκών κατϊ τουσ τελευταύουσ δώδεκα (12) 

μόνεσ, ςε φορεύσ του δημόςιου ό ευρύτερου δημόςιου τομϋα του ϊρθρου 14 παρ.1 του ν. 

2190/1994 όπωσ αυτό αντικαταςτϊθηκε από το ϊρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. 

4) Για τον υποψόφιο χωρύσ ελληνικό ιθαγϋνεια, ο οπούοσ πρϋπει να αποδεύξει ότι γνωρύζει την 

Ελληνικό γλώςςα ςε βαθμό επαρκό για την ϊςκηςη των καθηκόντων τησ επιδιωκόμενησ 

ειδικότητασ, Πιςτοποιητικό Ελληνομϊθειασ (ν.2413/1996 ϊρθρο  10 παρ.  1) που χορηγεύται 

από το Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ: α) Τπουργεύο Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων Ανδρϋα 

Παπανδρϋου 37, Σ.Κ. 151 80 Αθόνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. κρϊ, Σ.Κ. 

55132 Θεςςαλονύκη, τηλ. 2310− 459101-5. 

Επύςησ αποδεικνύεται με αντύςτοιχο πιςτοποιητικό του χολεύου τησ Ελληνικόσ Γλώςςασ του 

Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ (Πανεπιςτημιούπολη, Θεςςαλονύκη, Σ.Κ. 54006, 

τηλ. 2310/997571−72−76) το οπούο χορηγεύται ύςτερα από ςχετικό εξϋταςη του υποψηφύου ό 

από ϊλλη ςχολό ό ςχολεύο Ελληνικόσ Γλώςςασ. 

5) Υωτοαντύγραφο  Σύτλου ςπουδών, ςτον οπούο να αναγρϊφεται ο ακριβόσ βαθμόσ, η 

ημερομηνύα και το ϋτοσ κτόςησ του. 

Εϊν ο τύτλοσ ϋχει αποκτηθεύ ςτην αλλοδαπό απαιτεύται: για τύτλουσ Πανεπιςτημιακόσ: Πρϊξη 

αναγνώριςησ από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α., για την ιςοτιμύα, αντιςτοιχύα του τύτλου και αντιςτοιχύα τησ 

βαθμολογικόσ κλύμακασ αυτού με τη βαθμολογικό κλύμακα των ημεδαπών τύτλων ό 

πιςτοποιητικό αναγνώριςησ από τον Διεπιςτημονικό Οργανιςμό Αναγνώριςησ Σύτλων 

Ακαδημαώκών και Πληροφόρηςησ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) περύ ιςοτιμύασ και αντιςτοιχύασ καθώσ και 

αντιςτοιχύα τησ βαθμολογικόσ κλύμακασ αυτών με τη βαθμολογικό κλύμακα των ημεδαπών 

τύτλων. ε περύπτωςη που από την πρϊξη ό το πιςτοποιητικό αναγνώριςησ δεν προκύπτει το 

γνωςτικό αντικεύμενο, απαιτεύται βεβαύωςη από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορόγηςε τον 

τύτλο, η οπούα να καθορύζει το γνωςτικό αντικεύμενο, καθώσ και επύςημη μετϊφραςό τησ, ϊλλωσ 

δεν λαμβϊνονται υπόψη. 

6) Απογραφικό δελτύο ΙΚΑ ό δελτύο ενςόμων τριμόνου ΙΚΑ , ςτο οπούο να φαύνεται ο αριθμόσ  

μητρώου ΙΚΑ. 

7) Εκκαθαριςτικό τησ εφορύασ ό ϋγγραφο τησ εφορύασ, ςτο οπούο να φαύνεται ο ΑΥΜ και η ΔΟΤ. 

8)Πιςτοποιητικό δόμου ό αρμόδιασ ό αρμόδιασ αλλοδαπόσ αρχόσ, πρόςφατησ ϋκδοςησ (όχι 

παλαιότερησ των δύο μηνών από την ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςησ ςυμμετοχόσ), από το 

οπούο να προκύπτει ο αριθμόσ των τϋκνων του υποψηφύου 
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9) Ϋγγραφο ςτο οπούο να φαύνεται ο Α.Μ.Κ.Α. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

α) Η πρόςληψη προςωπικού για αντιμετώπιςη κατεπειγουςών ό εποχικών ό πρόςκαιρων 

αναγκών, με ςύμβαςη εργαςύασ οριςμϋνου χρόνου διϊρκειασ δύο μηνών, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ 

του ϊρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρεύται των διαδικαςιών του ΑΕΠ και των κριτηρύων 

πρόςληψησ του ϊρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΕΠ). 

β) Σο προςωπικό που θα απαςχοληθεύ με ςύμβαςη οριςμϋνου χρόνου διϊρκειασ δύο μηνών, δεν 

επιτρϋπεται να απαςχοληθεύ με νϋα δύμηνη ςύμβαςη εντόσ δώδεκα μηνών, όπωσ υπολογύζεται 

ςύμφωνα με την παρ. 2 του ϊρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επύςησ ϋχει κώλυμα υπϋρβαςησ 

οκτϊμηνησ απαςχόληςησ μϋςα ςτο κρύςιμο δωδεκϊμηνο (παρ. 2 του ϊρθρου 21 του Ν.2190/1994) 

για νϋα απαςχόληςη οκτϊμηνησ διϊρκειασ. 

γ) Παρϊταςη, ανανϋωςη ό μετατροπό τησ δύμηνησ ςύμβαςησ ςε ςύμβαςη αορύςτου χρόνου εύναι 

αυτοδικαύωσ  ϊκυρη. 

 

Αιτόςεισ  μπορούν  να  καταθϋςουν  οι  ενδιαφερόμενοι  ςτα  γραφεύα  τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ωραιοκϊςτρου  

και  ςυγκεκριμϋνα  ςτην  κ. Αςτεριϊδη  Μαγδαληνό  (τηλ. 23940-33170)  κατϊ  τισ  εργϊςιμεσ  

ημϋρεσ  και  ώρεσ  από  21-07-2017  ϋωσ  και  26-07-2017. 

 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 

                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ 
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