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Α.Φ.Μ. 997504053 – Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ελ. Βενιζέλου 39, 64200 Χρυσούπολη    
Τηλ.: 2591022261  

E-mail: deyan@deyanestou.gr 

Χρυσούπολη, 16 Ιανουαρίου 2023 
                                                                        Αρ. πρωτ.: 86 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Πρόσληψης προσωπικού Υ.Ε. Εργατών/τριών γενικών καθηκόντων, με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της 
Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ. 

 

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου 
 

Έχοντας υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. 191Α’/19-08-1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 

Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων και 

συμπληρώσεων και όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107Α’/31-07-

2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 

των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την 

οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι 

Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2, περίπτωση ιε’ και του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 

2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/Α’/03-03-1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων και 

συμπληρώσεων με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 234/Α’/28-12-2009) 

«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 102/Α’/26-08-2015) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 

του Ν.4350/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018) (περ. ιε' παρ.2 

άρθρο 2 Ν.4765/2021). 

4. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/Α’/11-04-2012) 

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων και 

συμπληρώσεων 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 (Φ.Ε.Κ. 6/Α΄/15-01-2021) «Εκσυγχρονισμός του 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων 

και συμπληρώσεων. 
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ. 133/Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση 

του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 

Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 

και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις» περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας – Αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν. 

3852/2010. 

7. Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 23440/12-06-2012 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΟΤΑ – ΤΜΗΜΑ Προσωπικού ΟΤΑ. 

8. Τις ανάγκες λειτουργίας των συνεργείων ύδρευσης, αποχέτευσης και γεωθερμίας. 

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ (Φ.Ε.Κ. 1552/Β’/08-05-2018). 

10. Την υπ’ αριθμ. 06/11-01-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ (Α.Δ.Α. 

6ΟΨ4ΟΚΒ7-4ΑΩ) με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, Υ.Ε. Εργατών Γενικών 

Καθηκόντων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ». 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83/16-01-2023 Βεβαίωση του Προϊσταμένου του Οικονομικού 

τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων. 

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

 

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

(12) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της 

Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ, που εδρεύει στην Χρυσούπολη και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, 

έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

(μήνες) 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

Δημοτική 

Επιχείρηση 

Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης 

Νέστου 

 

Χρυσούπολη 

 

Υ.Ε. 

Εργατών/τριών 

Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης 

2 12 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

101 

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  

(τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου  

40 του Ν. 4765/2021) (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997) 

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

2. Να διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως της ειδικότητας αυτής. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρο 16 και 17 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 

 

 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την αίτηση τους να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.  

3. Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. (αν υπάρχει). 

4. Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου, Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α.. 

5. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο 

δωδεκάμηνο, υπολογιζόμενο με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο 

υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (παρ. 1 άρθρο 38 του Ν. 4765/2021) 

έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού 

υπαλλήλου για κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχω κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του 

υπαλληλικού κώδικα, ήτοι α) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε 

ποινή για 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) δεν 

είμαι υπόδικος, και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω 

καταδίκης δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα, και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή δ) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, δεν έχω απολυθεί από 

άλλη δημόσια υπηρεσία λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής λόγω καταγγελίας της σύμβασης 

για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου κατά την τελευταία 5ετία. Σε περίπτωση 

ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού 
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ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή 

επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί 

υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).  

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει 

την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας αυτής. 

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 

μόνιμους υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 3584/07. 

 

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας), με 

τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ (Ελ. 

Βενιζέλου 39 – Χρυσούπολη), κ. Μιχαήλ Ιωάννα, τηλ. 2591022261. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 16η Ιανουαρίου 2023 και λήγει την 

23η Ιανουαρίου 2023. 

 

 

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της 

Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ. 

 

 

Ε. ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται 

με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά 

τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

 Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 

αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό 

διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας 

ορισμένου χρόνου.  

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 
 

 
 

Μιχαηλίδης Σάββας 
Δήμαρχος Νέστου 


		2023-01-16T14:52:18+0200
	SAVVAS MICHAILIDIS




