
 
 
  
 
 
 
      
    
 
 
Αρ. Πρωτ. :    310 

Ημερομηνία:  27/01/2017 

 

 

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 

 

 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 8/17-1-2017 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 96ΤΓΟΛΝΞ-Μ92) , 
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17018/10-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 (όπως ισχύουν σήμερα)  
 

 
ανακοινώνει : 

 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
συνολικής διάρκειας δύο μηνών, ενός (1) υπαλλήλου για την κάλυψη 
άμεσων εποχικών, επιτακτικών και κατεπειγουσών αναγκών της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου, που εδρεύει στα Μάλια. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

100 ΔΕΥΑΧ Μάλια ΔΕ Διοικητικού 2 μήνες 1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 
 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 
υπηρεσιών διαδικτύου. 
γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 
-Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθεί και η προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

 

Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 
70007 Μάλια 
 (28970)  32407 
Fax (28970)  34005 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 



 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, έως και την Τετάρτη 01/02/2017, στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιολογικός Μαλίων, Λούτρες, 70007 
Μάλια, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο υπόψιν κ. Φουκαράκη Σοφοκλή (τηλ. επικοινωνίας: 
28970 32407). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία 
με ευθύνη του αποστολέα μέχρι την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00 και όχι να 
έχουν απλώς σφραγίδα ταχυδρομείου έως την ημερομηνία αυτή. 
 
Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα: 

 Ο τόπος κατοικίας 
 Η τυχόν προηγούμενη εμπειρία*  

 
Επίσης στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να επισυναφθούν: 

 Τίτλος Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
 Αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Η/Υ & καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, 
 *Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (από εργοδότη και ασφαλιστικό φορέα), 
 Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, 
 Φωτοτυπία Ταυτότητας. 

 
 
 
 
 
 
 

Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΧ 
 
 
 

  Αργυράκης Νικόλαος 
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