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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΤΟΥ Ν.4745/2020 ΟΠΩΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 175 ΤΟΥ Ν.4764/2020 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/7-6-2010). 
2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 74 του ν. 4745/6-11-2020 (ΦΕΚ 214/Α΄/6-11- 
2020) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020( 
256/Α΄/23-12-2020). 
3. Τα με αρ. πρωτ. 91546/24-12-2020 και 9755/8-2-2021 έγγραφα του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
4. Την παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 
του Ν.4623/19 και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του 
N.4625/19 και με τις περίπτ. γ' και δ' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19. 
5. Τη με αριθμό 19-2021 απόφαση του Δ.Σ  ΔΕΥΑ Τεμπών αναφορικά με την 
πρόσληψη ενός  (1) ατόμου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών της ΔΕΥΑΤ. 
 
                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Την πρόσληψη ενός  (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, 
διάρκειας οκτώ μηνών (8) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών  λόγω των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19, εποχικών  ή πρόσκαιρων αναγκών της ΔΕΥΑΤ για τα εξής : 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών                1  8 μήνες 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .  
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 
εξής δικαιολογητικά: 
 
1.ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή βεβαίωση αναγγελίας 
(Τεχνίτη Υδραυλικού) του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*),  

ΑΔΑ: 6ΣΖ3ΟΡΝ6-5ΜΣ



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 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 ή 
βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε 
με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή βεβαίωση αναγγελίας 
(Τεχνίτη Υδραυλικού) του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*),  

β) 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 ή βεβαίωση αναγγελίας 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 
εμπειρίας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή βεβαίωση αναγγελίας 
(Τεχνίτη Υδραυλικού) του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*),  

 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 βεβαίωση 
αναγγελίας (*). 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α  με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή βεβαίωση αναγγελίας 
(Τεχνίτη Υδραυλικού) του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (*),  

 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 ή βεβαίωση 
αναγγελίας (*). 

  

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, 
εφόσον στη βεβαίωση αναγγελίας 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. 

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 
 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά  μόνο 
στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Τεμπών και κατόπιν ραντεβού (Δ/νση: Συκούριο , τηλ: 
24953-50509-518) και αρμόδιος είναι η υπάλληλος κα. Τσιούτρα Αναστασία κατά τις 
ώρες 08:30π.μ-14:30μ.μ.,για την ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της 
ΔΕΥΑΤ και στο site του Δήμου 23/02/2021 και η παραλαβή των αιτήσεων γίνεται  
από 24/02/2021 έως και 25/02/2021. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Τ 
            
                                                      

Γεώργιος Πασχ.Μανώλης  
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