
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΘΗΡΑ : 12/04/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            Αρ. πρωτ. : 2169/2021 
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ      
          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021, αρ. πρωτ. 4579/02-11-2021 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας του Νομού Κυκλάδων έχοντας υπ’ όψιν τις 
ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2021 για την σύναψη σύμβασης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μήνες, οκτώ (8) ατόμων 
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θήρας, που εδρεύει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φηρών Νομού Κυκλάδων, και συγκεκριμένα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 

Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Δήμου 
Θήρας (ΔΕΥΑΘ) 

 Θήρα 
 

(Ν. Κυκλάδων) 
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 μήνες 1 

102 

Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Δήμου 
Θήρας (ΔΕΥΑΘ) 

 Θήρα 
 

(Ν. Κυκλάδων) 
ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες 1 

103 

Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Δήμου 
Θήρας (ΔΕΥΑΘ) 

 Θήρα 
 

(Ν. Κυκλάδων) 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

8 μήνες 1 

104 

Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Δήμου 
Θήρας (ΔΕΥΑΘ) 

 Θήρα 
 

(Ν. Κυκλάδων) 

ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

8 μήνες 1 

105 

Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Δήμου 
Θήρας  (ΔΕΥΑΘ) 

 Θήρα 
 

(Ν. Κυκλάδων) 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  
[Γ (C) Κατηγορίας – Με 

Κάρτα Ψηφιακού 
Ταχογράφου] 

8 μήνες 1 

106 

Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Δήμου 
Θήρας (ΔΕΥΑΘ) 

          Θήρα 
 

(Ν. Κυκλάδων) 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

8 μήνες 3 

 

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

Τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων , 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στην διαδικασία 
επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην 
Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 και στο σχετικό Παράρτημα, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. και του Δήμου Θήρας. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 

λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το 
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«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» 

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος.. 

Εντοπιότητα 

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, 
ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα 
κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Θήρας, (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012). 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 
και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:   
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας νομού Κυκλάδων (ΔΕΥΑΘ), 
Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, Θήρα, υπόψη κου Ρούσσου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 22860-
25393/ 25394). 
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. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω 
διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα 
κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις 
κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ 
κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά 
προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, 
στο δικτυακό τόπο και στα παραρτήματα αυτής, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Θήρας και στο δικτυακό τόπο αυτού (hhtps:// www. thira. gov. 
gr  /egovernment /ανακοινώσεις) και εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης 
της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη 
εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:  α) στο δικτυακό τόπο 
της υπηρεσίας(www. deyathira.gr - https://deyathira.gr/category/prokirikseis/#) · β) στο 
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική 
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. 
Χρόνου 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: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου 
ΣΟΧ. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ 
 
 

ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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