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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά (8) ατόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.
4764/2020, για την αντιμετώπιση εκτάκτων, επειγουσών αναγκών και την αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 4698Β/29-12-2017).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α’/23-12-2020) «Ρυθμίσεις για την

προστασία της Δημόσιας Υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοιού COVID -19, την
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, την
ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» που τροποποίησαν τις
όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α΄/6-11-2020).
4. Το με αριθμ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ με τίτλο «Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α

που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4764/2020».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα με την διάταξη του άρθρου

36 του Ν. 4765/2021.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 9755/8-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Την υπ΄αριθμ. 920/22-2-2021 Βεβαίωση του Προέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας περί

ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη
προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
8. Το γεγονός ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ύδρευσης –αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

βάσει του ιδρυτικού της νόμου, σχετίζονται άμεσα με την Δημόσια Υγεία και λόγω της
παρούσας υγειονομικής κρίσης ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την δημόσια
υγεία.
9.

Την υπ΄ αριθ. 58/22-2-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας
με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοιού covid 19 σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 74 Ν.4745/2020 και 175 Ν.4764/2020».
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Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8)
ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα του Ν.
Θεσπρωτίας 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):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια Αριθμός
σύμβασης ατόμων

101

ΔΕΥΑ
Ηγουμενίτσας

Ηγουμενίτσα
Ν. Θεσπρωτίας

ΔΕ
Υδραυλικών

8 μήνες

6

102

ΔΕΥΑ
Ηγουμενίτσας

Ηγουμενίτσα
Ν. Θεσπρωτίας

ΔΕ
Ηλεκτρολόγων

8 μήνες

2

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

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης ειδικότητας ή
άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*).
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών
Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

101
ΔΕ
Υδραυλικών

ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. Ή
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. Ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών και

Κωδικός θέσης

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του
Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος
(*).Ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του
Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος
(*).
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ.
112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία
κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την
οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να
προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
γ) Εμπειρία σε συντήρηση, επισκευή και διαχείριση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕΥΑ.
α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄
ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης

κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄

ειδικότητας του π.δ. 108/2013, όπως ισχύει (*).
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
102

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή

ΔΕ

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής

Ηλεκτρολόγων

Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών και

Κωδικός θέσης

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
γ) Εμπειρία σε συντήρηση, επισκευή και διαχείριση εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης
ΔΕΥΑ.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο της πρόσληψης.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι
συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης.
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι α)Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1παρ. 1 του N.2431/1996 και, γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο
και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την
προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους
τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).
4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την
οποία προσλαμβάνονται.
5. Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον κορωνοϊό
COVID-19.
6. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα16-17 του κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Σε περίπτωση
ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου
προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή τους ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα
ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4παρ. 6 Ν. 2207/1994). Οι
άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι
σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής
αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.
AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και εν γένει των τίτλων που αποδεικνύουν τα προσόντα που απαιτούνται
από τις επιμέρους ειδικότητες. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη Αναγνώρισης
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου με τους αντίστοιχους ημεδαπούς
τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το
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γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
4. Σχετική βεβαίωση προϋπηρεσίας του οικείου φορέα απασχόλησης.
5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος και λοιπές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπως προβλέπεται στις επιμέρους
ειδικότητες.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα
από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, στη γραμματεία της ΔΕΥΑΗ, 3ος όροφος, Ελευθερίας 7,
Ηγουμενίτσα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 22/2/2021 έως και 24/2/2021 μέχρι 12:00 το μεσημέρι.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (www.deyaig.gr).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ
Σωτήριος Γ. Μήτσης
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