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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                                             Ιωάννινα, 11-5-2022 
 

Αριθμ. Πρωτ. 4577 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) 

έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 περί σύστασης και λειτουργίας των ΔΕΥΑ. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 με αντικείμενο την πρόσληψη 

προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 

διμήνου χρονικής διάρκειας. 

3. Την υπ’ αριθμ. 14/279/20-10-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΙ. 

4. Την υπ’ αριθμ. 11547/25-11-2021 ανακοίνωση του Προέδρου της ΔΕΥΑΙ. 

5. Την υπ’ αριθμ. 12514/21-12-2021 απόφαση του Προέδρου της ΔΕΥΑΙ. 

6. Το υπ’ αριθμ. 12515/21-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού 

7. Την υπ’ αριθμ. 12828/30-12-2021 ανακοίνωση του Προέδρου της ΔΕΥΑΙ. 

 

Ανακοινώνει: 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

διάστημα δύο (2) μηνών, προς κάλυψη των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της 

επιχείρησης, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Ειδικότητα: Υδραυλικοί 

Αριθμός Ατόμων: Πέντε (5) 

Διάρκεια Σύμβασης: Δύο (2) μήνες 

 

Ειδικά Τυπικά Προσόντα:  

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης 1ης 

ειδικότητας ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012.  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

8ης Μεραρχίας 3-5, Ριζάρειος Πολιτεία 

Τ.Κ. 45445, Ιωάννινα 
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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 χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου 

τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 

β1) 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

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. 

 

β2) 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 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. 

 

β3) 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 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 έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 

άσκησης επαγγέλματος. 

 

Γενικά Τυπικά Προσόντα:  

Οι υποψήφιοι πρέπει  

1. Να έχουν συμπληρώσει τον 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το 65ο 

έτος της ηλικίας τους. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.  
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3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση). 

 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων οφείλουν να προσκομίσουν τα 

κατωτέρω δικαιολογητικά: 

1. Σχετική Αίτηση. 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους. 

4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημοσίου ή 

ευρύτερου δημόσιου τομέα στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς 

και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους 

τελευταίους δώδεκα (12) μήνες προ της υποβολής της αιτήσεώς του. 

6. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. 

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο της 

ΔΕΥΑΙ, 8ης Μεραρχίας 3-5, 45445 Ιωάννινα. 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ 

 

 

 

 

Αριστείδης Μπαρτζώκας 
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