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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για πρόσληψη προσωπικού (4 ατόμων) για δίμηνη απασχόληση

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Τριφυλίας έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) με αντικείμενο την
πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
διμήνου χρονικής διάρκειας.
2. Την αριθμ. 155/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ, με την οποία διαπιστώνεται η
αναγκαιότητα πρόσληψης δύο (2) Τεχνιτών Υδραυλικών, ενός (1) Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού
και ενός (1) Χειριστή Μηχανημάτων Έργου - Τσάπας με συμβάσεις Ορισμένου χρόνου,
διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών
αντιμετώπισης των βλαβών που προκύπτουν ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, λόγω
υπερκατανάλωσης ύδατος του υδρευτικού δικτύου, καθώς η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας αδυνατεί να
τις αντιμετωπίσει αφού δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό.
3. Την αριθμ. 126657/26.06.2018 Απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου με την οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη η 155/2018 απόφαση του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑΤ,
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα
δύο (2) μηνών, όπως φαίνεται παρακάτω:

α/α

1.

Ειδικότητα

Τεχνιτών
Υδραυλικών

Αριθµός
ατόµων

2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού
τουλάχιστον Α' τάξης, ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη
υδραυλικού του π.δ. 112/2012.
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας
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εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε
με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

2.

3.

Βοηθού Τεχνίτη
Υδραυλικού

Χειριστή
Μηχανηµάτων
Έργου - Τσάπας

1

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή
Βεβαίωση Αναγγελίας του π.δ. 112/2012,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
άσκηση επαγγέλματος ή Βεβαίωση Αναγγελίας χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.

1

α)
Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του
αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε
και ισχύει,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε
με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν
υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.
5. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
6. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση).
Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986)
Στην οποία αναφέρεται ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα :
α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση,
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση,
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή
για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,
γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή,
δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
Επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία τους τελευταίους δώδεκα
μήνες ως εποχιακά εργαζόμενος.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή επικυρωμένα άλλα δημόσια
έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή
βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες
αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας
οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών
φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να
προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή
ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009 στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών,
καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση
απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται κώλυμα πρόσληψης λόγω υπέρβασης της
οκτάμηνης απασχόλησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο
υποψήφιος έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση
εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12)
μήνες, σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν.
2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009.
4. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την
Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης
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5.

6.
7.
8.

9.

ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384.
Φωτοαντίγραφο Τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία
και το έτος κτήσης του. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: για τίτλους
Πανεπιστημιακής: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., για την ισοτιμία, αντιστοιχία του
τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και
αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και
επίσημη μετάφρασή της, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.
Απογραφικό δελτίο ΙΚΑ ή δελτίο ενσήμων τριμήνου ΙΚΑ, στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός
μητρώου ΙΚΑ.
Εκκαθαριστικό της εφορίας ή έγγραφο της εφορίας, στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ.
Πιστοποιητικό δήμου ή αρμόδιας ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι
παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), από το
οποίο να προκύπτει ο αριθμός των τέκνων του υποψηφίου
Έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο Α.Μ.Κ.Α.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206
του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21
του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ).
β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν
επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης
απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα
απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.
γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι
αυτοδικαίως άκυρη.
Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας και
συγκεκριμένα στην κ. Ψιλογαλάνη Παναγιώτα (τηλ. 27610 - 62130) κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από 09-07-2018 έως και 13-07-2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

