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Η ∆.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου έχοντας υπόψη:
Την υπ’ αριθµ. 25/2015 απόφαση του ∆.Σ,
Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 17018/10-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης,
Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3327/31-07-2015 Ανακοίνωση της ∆.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου για την
πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικής διάρκειας
δύο µηνών, συνολικά δεκαέξι (16) ατόµων ως Υδρονοµείς Άρδευσης (∆Ε ή ΥΕ), για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Επιχείρησης,
Τον Πίνακα Συµµετεχόντων-Απορριπτέων-Κατάταξης-∆ιοριστέων της 21-08-2015 για την υπ΄
αριθµ. πρωτ. 3327/31-07-2015 ανακοίνωση της ∆.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου (Α∆Α: 7ΒΧΖΟΛΝΞΞΦ5), βάσει του οποίου προσλήφθηκαν δεκατρείς (13) υπάλληλοι,
Το γεγονός ότι η άρδευση δεν έχει ακόµη σταµατήσει καθώς και το ότι κατά το κλείσιµο της
περιόδου θα απαιτηθεί να γίνει απογραφή των διανεµόµενων κυβικών ανά αγροτεµάχιο &
τακτοποίηση επί µέρους θεµάτων των αρδευόµενων καλλιεργειών,
Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκαν τρεις (3) θέσεις από τις δεκαέξι (16) προκηρυγµένες θέσεις
για Υδρονοµείς Άρδευσης (ΥΕ ή ∆Ε).

ανακοινώνει :
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου συνολικής διάρκειας δύο µηνών, συνολικά τριών (3)
υδρονοµέων άρδευσης (ΥΕ ή ∆Ε) για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Χερσονήσου, που εδρεύει στα Μάλια.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

100

∆ΕΥΑΧ

Μάλια

Υδρονοµείς Άρδευσης
ΥΕ ή ∆Ε

2 µήνες

3

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

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

100

Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιµηθεί η γνώση της περιοχής των δικτύων
και η προηγούµενη εµπειρία σε αντίστοιχη θέση

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
Τρίτη 27/10/2015, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιολογικός
Μαλίων, Λούτρες, 70007 Μάλια, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο υπόψιν κ. Ζερβάκη
Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 28970 32407). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις θα πρέπει
να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία µε ευθύνη του αποστολέα µέχρι την Τρίτη
27/10/2015 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 να επισυναφθούν:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως,
• *Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (από εργοδότη και ασφαλιστικό φορέα),
• Πιστοποιητικά Σπουδών (Απολυτήριο ∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου),
• Φωτοτυπία Ταυτότητας.

Πρόεδρος ∆Σ ∆ΕΥΑΧ

Αργυράκης Νικόλαος

