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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 (ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 
 

     Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριπόλεως ύστερα από: 1) την υπ’ αριθ. 11/2021 απόφαση του 
Δ.Σ. που ελήφθη σύμφωνα με τον Ν. 1069/80 και κατόπιν των με Α.Π. 91546/24-12-20 και Α.Π. 9755/8-2-21 έγγραφα 
του Υπουργείου Εσωτερικών («Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 …”) και 2) 
τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Τρίπολης, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού 
της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.2190/1994, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών (λόγω κορωνοϊού COVID-19) της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης, κατ’ αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και 
χρονική περίοδο 

 
 

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική 
διάρκεια 

 
 
Διοικητικού 
Δ.Ε. 
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Κύρια προσόντα: 
 
α) 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 
ή Απολυτήριος τίτλος: 
- Ενιαίου Λυκείου ή 
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή 
ειδικότητα ή 
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή  
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
 
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:  
(Ι) Επεξεργασίας κειμένων  
(ΙΙ) Υπολογιστικών φύλλων  
(ΙΙΙ) υπηρεσιών δικτύου 
 

 
Οκτώ (8) 

μήνες 

 
Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης 

που επιλέγουν. 
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική 

συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης. 
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  Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία, τα στοιχεία κατοικίας, καθώς 
και Α.Φ.Μ, ΑΜΚΑ,ΔΟΥ, ΑΜ.ΙΚΑ) πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς, πλέον των δικαιολογητικών για απόδειξη των 
τυπικών προσόντων που αναφέρονται παραπάνω, τα παραπάνω δικαιολογητικά: 
  α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
  β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
  γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου 
 
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Τρίπολης ,Πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς, Τρίπολη απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού της 
Επιχείρησης (πληρ. κα Παπαφωτοπούλου Νίκη, τηλ. 2710237890 (εσωτ.115).   
    Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει λόγω του κατεπείγοντος από την δημοσίευση της ανακοίνωσης στον πίνακα 
ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα της Επιχείρησης έως την Δευτέρα 22-02-2021.           
 

                                       
 
                                                                                                                          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Τ.   
 
 
 
                                                                                                                                   Στέφανος Χατζόπουλος 


