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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Αναρτητέα  στο  διαδίκτυο 
(Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) 
 

Βόλος, 8 Νοεμβρίου  2022 
                                                                                                    Αριθμ. πρωτ.: 14966 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για την πρόσληψη προσωπικού 

με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) 
 

Έχοντας υπόψη: 

Την υπ’ αριθμ. 277/31-10-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου, για την Πρόσληψη 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών αναγκών. 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  
είκοσι  (20) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.), 
που εδρεύει στο Δήμο Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. 

  
 

Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

 
Δήμος Βόλου 

 
ΔΕ  Γενικών καθηκόντων 

έως  2 
μήνες  

20 

 

   Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα προσληφθούν. 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, Αίτηση (απλή) συμμετοχής για την 
πρόσληψή τους στη ΔΕΥΑΜΒ, στα πλαίσια αυτής της Ανακοίνωσης,  
αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
info@deyamv.gr 

           Η Αίτηση θα περιέχει οπωσδήποτε τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου      
           και τηλέφωνο ή/και email επικοινωνίας .  
          Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής    
          υποβολής. 
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Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται 
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, 
καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία 
πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη 
συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο 
(φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν 
τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 
υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και 
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 10 Νοεμβρίου 2022 και λήγει       
21 Νοεμβρίου 2022.   
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ 
 
 
 

ΤΟΡΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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