
  

                                                                                     23/11/2022                                                      

ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 1207 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Για τθ δίμθνθ πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ                                                                                                                                                

Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου                                                                                                                                                                              

Ο Πρόεδροσ τθσ ΔΕΤΑ Διμου Πθνειοφ 

 Ζχοντασ υπόψθ :                                                                                                                                                                                                     

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ΦΕΚ 87Α, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.                                                                                       

2. Σισ διατάξεισ του Ν.1069/80 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.                                                                                                               

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κϊδικασ κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων» 

(ΤΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί πρόςλθψθσ προςωπικοφ για κατεπείγουςεσ εποχικζσ ι πρόςκαιρεσ ανάγκεσ ΟΣΑ.                               

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2190/1994 «φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν επιλογι προςωπικοφ και 

ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 20 του Ν. 2738/1999, ςφμφωνα με τισ οποίεσ δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Ν. 2190/1994 το προςωπικό 

που προςλαμβάνεται για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν ι εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν με ςφμβαςθ 

εργαςίασ οριςμζνου χρόνου τθσ οποίασ θ διάρκεια δεν υπερβαίνει τουσ δφο μινεσ μζςα ςε ςυνολικό διάςτθμα 

δϊδεκα μθνϊν.                                                                                                                                                                                                       

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωςθ ςυςτιματοσ προςλιψεων ςτο δθμόςιο 

τομζα και λοιπζσ διατάξεισ» (ΤΕΚ 234/Α/28-12-2009), ςφμφωνα με τισ οποίεσ εξακολουκοφν να εξαιροφνται από τισ 

διατάξεισ του Ν. 2190/1994 οι ςυμβάςεισ δίμθνθσ διάρκειασ για κατεπείγουςεσ ανάγκεσ.                                                                 

6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ 

και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ - Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ», ςφμφωνα με τισ οποίεσ εξαιρείται από τθν 

προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ τθσ ΠΤ 33/2006 θ πρόςλθψθ προςωπικοφ για τθν αντιμετϊπιςθ 

κατεπειγουςϊν ι εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου τθσ οποίασ θ διάρκεια 

δεν υπερβαίνει τουσ δφο μινεσ μζςα ςε ςυνολικό διάςτθμα δϊδεκα μθνϊν.                                                                                   

7. Σισ διατάξεισ των άρκρων 5 και 6 του Π.Δ 164/2004, όπου προβλζπεται ελάχιςτο κενό τριϊν (3) μθνϊν μεταξφ 

ςυμβάςεων εξαρτθμζνθσ εργαςίασ που ςυνάπτονται με τον ίδιο εργαηόμενο και τον ίδιο εργοδότθ, για τθν κάλυψθ 

ιδίων και παρεμφερϊν αναγκϊν (άρκρο 5), ενϊ θ ςυνολικι χρονικι διάρκεια των ςυμβάςεων δεν επιτρζπεται να 

υπερβαίνει τουσ 24 μινεσ( άρκρο 6).                                                                                                                                                               

8. Σον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν 

προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 

ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 

Προςταςία Δεδομζνων), κακϊσ και τισ διατάξεισ του νόμου του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) 

«Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων 

ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 

(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ». 

 



 

9. Σισ διατάξεισ του άρκρου 78 Ν. 4257/τ.Α/14-4-2014 (ΤΕΚ 93/Α/14-04-2014) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ 
Τπουργείου Εςωτερικϊν»                                                                                                                                                                            
10. θν αρικμ. 32/18-10-2022 με ΑΔΑ  6ΝΚΘ46Ν4ΝΚ-ΣΣ2 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΔΕΤΑ του 
Διμου Πθνειοφ. 
11. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 170740/17-11-2022 ζγκριςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Δυτικισ Ελλάδασ. 
           

                                                                           Ανακοινώνει                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Σθν άμεςθ πρόςλθψθ ενόσ (1) ατόμου με ςφμβαςθ Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειασ δφο (2) μθνϊν για τθν κάλυψθ εποχικϊν, 

παροδικϊν και πρόςκαιρων αναγκϊν ανταποδοτικϊν υπθρεςιϊν ζτουσ 2022 με τθν κάτωκι ειδικότθτα: 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ 
            (ΔΕ) 
 

                                                     
1 

ΔΕ ΣΕΧΝΙΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΔΤΟ(2) ΜΗΝΕ ΑΠΟ  ΣΗΝ 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

 

Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ζωσ 65 ετϊν και να πλθροφν τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που 

προβλζπονται για τουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ του πρϊτου μζρουσ του Ν. 3584/2007.    

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εγκαταςτάτθ ι υντθρθτι Ηλεκτρολόγου Aϋ ειδικότθτασ 1 θσ ι 2θσ ι 3θσ 
κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 1θσ ομάδασ Αϋ ειδικότθτασ του π.δ. 108/2013 όπωσ ιςχφει (*), 
β) Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α' 
ι Β' κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι χολισ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ χολισ ι Σεχνικϊν Επαγγελματικϊν χολϊν δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικϊν 
μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ ΙΕΚ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ 
τίτλοσ ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ 
τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ χορθγικθκε 
βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εγκαταςτάτθ ι υντθρθτι Ηλεκτρολόγου Aϋ ειδικότθτασ 1 θσ ι 2θσ ι 3θσ 
κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 1 θσ ομάδασ Αϋ ειδικότθτασ του π.δ. 108/2013 όπωσ ιςχφει (*), 
β) Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ, απολυτιριοσ τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ. 
 
Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 
υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ χορθγικθκε βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε 
αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εγκαταςτάτθ ι υντθρθτι Ηλεκτρολόγου Aϋ ειδικότθτασ 1 θσ ι 2θσ ι 3θσ 
κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 1 θσ ομάδασ Αϋ ειδικότθτασ του π.δ. 108/2013 όπωσ ιςχφει (*), 
β) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ ( απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για 
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο 
τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ 



και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ (*). 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εγκαταςτάτθ ι υντθρθτι Ηλεκτρολόγου Aϋ ειδικότθτασ 1 θσ ι 2θσ ι 3θσ 
κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 1 θσ ομάδασ Αϋ ειδικότθτασ του π.δ. 108/2013 όπωσ ιςχφει (*), 
β) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για 
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο 
τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ 
και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ(*). 
 
(*)ΕΠΙΗΜΑΝΗ: 
Τποψιφιοι που κατείχαν άδεια τθν οποία αντικατζςτθςαν βάςει του π.δ 108/2013, εφόςον ςτθ νζα αυτι άδεια δεν 
αναγράφεται θ αρχικι άδεια και θ θμεροχρονολογία κτιςθσ αυτισ, οφείλουν να προςκομίςουν ςχετικι βεβαίωςθ 
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ από τθν οποία να προκφπτουν τα ανωτζρω ςτοιχεία. 
 
Η εν λόγω βεβαίωςθ απαιτείται, προκειμζνου να προςμετρθκεί το βακμολογοφμενο κριτιριο τθσ εμπειρίασ 
 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ:                                                                                                                                      

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά από 24/11/22 ζωσ και 29/11/22,                                

ςτα γραφεία τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ του Διμου Πθνειοφ                                                             

(Διον. Γιατρά 3 Βαρκολομιό).                                                                                                                                                                               

Αρμόδιοι για τθν παραλαβι είναι ο υπάλλθλοσ κ. Χριςτοσ ϊκοσ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Σθλ 

2623360525       

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ : 
 Οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τθν αίτθςι τουσ πρζπει να υποβάλλουν υποχρεωτικϊσ τα εξισ δικαιολογθτικά:                         
1. Φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ.                                                                                                                                      
2. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ.                                                                                                                                                                                  
3. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι:                                                                                                                                                                                                
α) πλθροφνται τα γενικά προςόντα όπωσ προβλζπονται για τουσ υπαλλιλουσ του πρϊτου μζρουσ του Ν. 
3584/2007, τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει για να εκτελζςουν τα κακικοντα των 
κζςεων που επιλζγουν.                                                                                                                                                                                      
β) δεν ςυντρζχει κϊλυμα πρόςλθψθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 5 και 6 του Π.Δ 164/2004, όπου 
προβλζπεται ελάχιςτο κενό τριϊν (3) μθνϊν μεταξφ ςυμβάςεων εξαρτθμζνθσ εργαςίασ που ςυνάπτονται με τον 
ίδιο εργαηόμενο και τον ίδιο εργοδότθ, για τθν κάλυψθ ιδίων και παρεμφερϊν αναγκϊν (άρκρο 5), ενϊ θ ςυνολικι 
χρονικι διάρκεια των ςυμβάςεων δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει τουσ 24 μινεσ ( άρκρο 6).                                                                                      
4. Φωτοαντίγραφο Απολυτιριου τίτλου Εκπαίδευςθσ. 
 
Σα υπόλοιπα δικαιολογθτικά κα προςκομιςτοφν κατά τθν πρόςλθψθ. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΙΝΟ 

 


