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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ               Ηγουμενίτσα 29 - 11 - 2022  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.: 6494  

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                     
Ταχ. Δ/νση    : Ελευθερίας 7                                             

Ταχ. Κωδ.     : 46100, Ηγουμενίτσα                                                            

Τηλέφωνο     : 26650 23223 

e-mail            :  deyahg@otenet.gr 

   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Για την πρόσληψη προσωπικού που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών της ΔΕΥΑΗ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους δύο μήνες, δύο ατόμων κατηγορίας ΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2, 

εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο 

τομέα και άλλες διατάξεις». 

 

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 1, παρ. 2, εδάφιο ιε. του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» που συμπλήρωσαν και τροποποίησαν τις 

όμοιες του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α/3-3-1994). 

4. Την υπ΄αριθμ. 4879/23-9-2022 Βεβαίωση του Προέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ περί ύπαρξης των σχετικών 

πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας 

Ανακοίνωσης. 

5. Την υπ΄ αριθ. 183/28-11-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας με θέμα: 

«Απόφαση για πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών µε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών», για την αντιμετώπιση των 

αναγκών της ΔΕΥΑΗ,   

Ανακοινώνει 

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, δύο ατόμων κατηγορίας ΤΕ για την αντιμετώπιση των αναγκών της ΔΕΥΑΗ 

ήτοι 

 ενός (1) ΤΕ πολιτικού μηχανικού, για την υλοποίηση της διαδικασίας σύνδεσης των οικοδομών με το 

δίκτυο αποχέτευσης, στις περιοχές των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου 

Ηγουμενίτσας 

 ενός (1) ΤΕ Ηλεκτρονικού μηχανικού, για την συνεχή λειτουργία, συντήρηση και παρακολούθηση των 

συστημάτων τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού τόσο του  Καποδιστριακού όσο και του Καλλικρατικού Δήμου 

Ηγουμενίτσας. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

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 έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 

65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν. 

3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 8,16-17 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση. 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. 

4. Βεβαίωση εμπειρίας. 

 Για τον ΤΕ Πολιτικό μηχανικό: Εμπειρία στη διαδικασία σύνδεσης ιδιωτικών οικοδομών με το δίκτυο 

αποχέτευσης και γνώση της νομοθεσίας που διέπει αυτές τις διαδικασίες. 

 Για τον ΤΕ Ηλεκτρονικό μηχανικό: Εμπειρία παρακολούθησης λειτουργίας συστημάτων τηλεελέγχου- 

τηλεχειρισμού καθώς και γνώση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, τα οποία είναι 

συνδεδεμένα με τα υφιστάμενα συστήματα τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

6. Υπεύθυνη δήλωση: 

 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του 

πρώτου μέρους του Ν.3584/2007. 

 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. 

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, 3
ος

 όροφος, Ελευθερίας 7, 

Ηγουμενίτσα. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 29/11/2022 έως και 1/12/2022 μέχρι 12:00 το μεσημέρι. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στη Διαύγεια, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ και 

στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (www.deyaig.gr). 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ 

    

  Σωτήριος  Γ.  Μήτσης  

http://www.deyaig.gr/
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