
 
 
  
 
 
 
      
    
 
 
Αρ. Πρωτ.379Μ 

Ημερομηνία: 01/08/2011 

 

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήοσου έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  
3. Την υπ’ αριθμ. 29Χ/2011 απόφαση του Δ.Σ  
4. Την με αριθμ. πρωτ. 8282/18-07-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
 

ανακοινώνει : 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Χερσονήσου, που εδρεύει στα Μάλια, και συγκεκριμένα 
τριών (3) θέσεων εργατών όπως παρακάτω 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

100 ΔΕΥΑΧ Μάλια 
Βοηθοί – Εργάτες 

Γενικών καθηκόντων 
Υ.Ε. 

2 μήνες  3 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Προϋπηρεσία ενός (1) τουλάχιστον χρόνου στην κατασκευή έργων κοινωφελών δικτύων 
ύδρευσης - αποχέτευσης 
 

 

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων 100 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 
70007 Μάλια 
 (28970)  32407 
Fax (28970)  34005 
e-mail: info@malia-deyam.gr 
Πληρ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 

ΑΔΑ: 4Α5ΜΟΛΝΞ-8ΥΨ



ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά 
ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά: 

 

Για την θέση με κωδικό: 100 
(1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Χερσονήσου (Α' βαθμός εντοπιότητας) 
(2) Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων δήμων του Νομού Ηρακλείου (Β’ βαθμός 

εντοπιότητας) 
(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας (Γ’ βαθμός 

εντοπιότητας) 
 

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, 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: Βιολογικός Μαλίων, Λούτρες, 70007 Μάλια, 
απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο υπόψιν κ. Δανελάκη Μαρίας. (τηλ. επικοινωνίας: 
28970 32407). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το 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 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της 
υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία 
μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων 
 Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες 
αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και 
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  
Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ). 
 
Η αναλυτική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. καθώς και 
του Δήμου. 
 

Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΧ 
 
 
 

  Διαμαντάκης Εμμανουήλ 
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