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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1.

2.
3.

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν με το εδαφ. ιε, παρ. 2 του άρθρου 1ου του Ν. 3812/2009 με το οποίο το παραπάνω
προσωπικό εξαιρείται των διαδικασιών του Ν.2190/94
Τις υπ’ αριθμ. 232/30-05-2019 και 320/22-8-2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΥΑΘ Α.Ε.
Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΥΑΘ Α.Ε, όπως αυτός ισχύει.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2)
μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων
αναγκών της εταιρείας ως εξής:
Κωδικός
θέσης

001

Υπηρεσία

Εταιρεία Ύδρευσης
και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης Α.Ε.
(Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ)

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια Αριθμός
σύμβασης ατόμων

ΔΕ
Οδηγών Οχημάτων
[με άδεια οδήγησης Γ΄
Θεσσαλονίκη
2 ΜΗΝΕΣ
ή C κατηγορίας –
Ν. Θεσσαλονίκης
χωρίς κάρτα
ψηφιακού
ταχογράφου]
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συναφούς Ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ.
51/2012 όπως ισχύει).
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γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ.
51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ.
51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ





Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ή νόμιμη απαλλαγή ή
καταδίκη, υποδικία)
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί δεν επιτρέπεται να εμπίπτει στο κώλυμα της 8μηνης
απασχόλησης της παρ.2 του αρθ.21 του Ν.2190/94 καθώς και δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί
με νέα 2μηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την συμπληρωμένη αίτησή τους που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και τα
φ/α των τυπικών προσόντων της προκήρυξης πρέπει να προσκομίσουν:
1. Φ/Α Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986: α) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα πρόσληψης και β)
ότι δεν έχουν απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση
εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου
δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009.
3. Αναλυτική Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια και το είδος
της ασφάλισης στο αντικείμενο της συγκεκριμένης Ειδικότητας.
Η εμπειρία βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και μέχρι εξήντα (60) μήνες.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη,
πραγματοποιείται ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι
έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά
φθίνουσα σειρά με βάση τη εμπειρία που διαθέτουν.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
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Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΥΑΘ Α.Ε. (Εγνατία 127 Θεσσαλονίκη
Τ.Κ 546 35, στο Κατάστημα στην οδό Αγγελάκη 6, στο Κατάστημα στην οδό Τσιμισκή 98 καθώς και
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eyath.gr)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε., Εγνατίας 127 Τ.Κ. 54635, Θεσσαλονίκη στο Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας και
Εκπαίδευσης της Δ/νσης Διοίκησης και Οργάνωσης (6ος Όροφος) από 05/09/2019 έως 11/09/2019.

Ο Εκτελών Χρέη Δ/ντος Συμβούλου
της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ιωάννης Παπαϊωάννου
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