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       Ύδρα 30/11/2016  
        Αριθμ. Πρωτ.3786 

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 

 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Πρόσληψης τεσσάρων (4   )  θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  
ορισμένου χρόνου   για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες  
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ύδρας, που εδρεύει στην Ύδρα Ν.Αττικής. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Την υπ' αριθμ. οικ.18643/31.5.2016 Απόφαση του Υφυπουργού  Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης σύναψης τεσσάρων (4) συμβάσεων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο 
Δήμο Ύδρας. 

3. Το υπ’ αριθμ. 15474/2.6.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης προς το Δήμο Ύδρας με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

4. Την υπ’ αριθμ. 180/8.11.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ύδρας με 
θέμα 1ο ΕΗΔ: «Προσδιορισμός ειδικότητας ΥΕ βάσει αρχικής απόφασης προγραμματισμού 
προσλήψεων». 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας (ΦΕΚ 521/Β΄/28.2.2014), ως 
τροποποιηθείς ισχύει και την υπ’ αριθμ. 3788/1.11.2016 βεβαίωση (σε ορθή επανάληψη) 
του Δημάρχου Ύδρας περί κενών θέσεων. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων  
(4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα του Δήμου Ύδρας, που εδρεύει στην Ύδρα Ν.Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά 
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 
υπηρεσίας 

Ειδικότητα 
Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

111 
Δήμος Ύδρας 
(Ύδρευση-
Αποχέτευση) 

Ύδρα ΥΕ Εργατών 8 μήνες 4 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών 

 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Προτάσσονται των λοιπών  υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που 
συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ύδρας, ο οποίος 
αριθμεί πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων (άρθρο ένατο, παρ.28 του ν.4057/2012). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

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

111 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2571/1997) 
 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας  που εδρεύει στην 
Ύδρα, δ/νση ΥΔΡΑ 180 40 και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών  ,  (αρμόδια Δηλαβέρη 
Σταματίνα) εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας 
και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994). 
 

ο Δήμαρχος Ύδρας 
 
 
 
 
Κουκουδάκης Γεώργιος 

 
 
         


