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Α.Φ.Μ. 997504053-Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ 
Έναντι Προφ. Ηλία, 64200 Χρυσούπολη 
Τηλ.: 2591022261 – Φαξ: 2591024205 
E-mail: deyan@deyanestou.gr                                                                                 

                           Φρυσούπολη, 12 Μαΐου 2022 

                                                                                                Αριθ. πρωτ.: 830 

 
ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ υπ' αριθμ. ΟΦ 1/2022 

για τη σύναψη ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ 

 

H ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΝΕΣΟΤ 

 

Ανακοινώνει 
 

Σην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε 

(05) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νέστου του Δήμου Νέστου, ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΦΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Τπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

(μήνες) 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

Δημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης Νέστου 
Φρυσούπολη 

 

Τ.Ε. 
Εργατών/τριών 

Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης 

8 5 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Σίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

101 

 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης [απολυτήριο τριτάξιου 

Γυμνασίου και για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, 

απολυτήριο Δημοτικού σχολείου] ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης 

Τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του 

Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

 

Οι υποψήφιοι της ως άνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 
Τποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση,  ΕΝΣΤΠΟ 

ΑΕΠ ΟΦ 2ΔΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση 

δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΝΑΝΣΙ ΠΡΟΥ. 
ΗΛΙΑ – 64200 – ΦΡΤΟΤΠΟΛΗ, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία – Γενικό Πρωτόκολλο υπόψη 

κας Μιχαήλ Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 2591022261- εσωτ. 123). 

 

Σο 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 επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής 

συμπλήρωσης της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 

ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 

δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της 
υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.deyanestou.gr) και στο χώρο των 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νέστου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, 

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. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 26/05/2022 και λήγει την 

06/06/2022 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Τ.Α.Ν. 

Μιχαηλίδης άββας 


