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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

χρόνου για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (Α’ 256).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ιδρυτικό Νόμο των Δ.Ε.Υ.Α.Α. 1069/80

2. Τις  διατάξεις  του  ν.3852/2010,  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –

3. Πρόγραµµα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύουν

5. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  212  του  ν.3584/2007  (Α΄143),  Κώδικας  Κατάστασης

∆ηµοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν

6. Τον Ο.Ε.Υ της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (ΦΕΚ 387/Β’/20-02-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

7. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020 (Α’ 256)

8. Το µε αρ.πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

9. Τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Α. σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για

την  κάλυψη  της  ανάγκης  λήψης  προληπτικών  ή  κατασταλτικών  µέτρων  λόγω

σοβαρής  απειλής  της  δηµόσιας  υγείας,  για  την  αντιµετώπιση  του  κορωνοϊού

COVID-19

10. Την υπ’ αριθµ. 3/01-02-2021 Απόφαση Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 175 του Ν.4764/20.
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Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της

σύμβασης  εργασίας  έως  της  5ης Ιουλίου  2021,  εννιά  συνολικά  ατόμων,  όπως  οι

ειδικότητες και ο αριθμός αυτών περιγράφονται παρακάτω. 

Η πίστωση για την αντιμετώπιση – κάλυψη των ανωτέρω εξόδων θα βαρύνει τον Κ.Α.

60.00.1500  «Αποδοχές  προσωπικού  ορισμένου  χρόνου»  και  τον  Κ.Α.  60.09.0000

«Εργοδοτικές  εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου»  του προϋπολογισμού έτους

2021 της ΔΕΥΑΑ ο οποίος δεσμευόμαστε ότι  θα ενισχυθεί  σε επόμενη αναμόρφωση,

όπως νόμος ορίζει και νόμος επιτρέπει για την ειδική αυτή περίπτωση προσλήψεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

101.  Δύο  (2)  ατόμων  ειδικότητας  ΔΕ  Διοικητικού,  με  γνώσεις  χειρισμού  Η/Υ  για  την

λειτουργία  του  αναβαθμισμένου  λογισμικού  της  ΔΕΥΑΑ  για  τις  ηλεκτρονικές  της

υπηρεσίες προς τους πολίτες και  για τον χειρισμό των ηλεκτρονικών πλατφορμών εν

γένει .  

102 Δύο (2) ατόμων ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, για την κάλυψη διαφόρων αναγκών 

103.Ενός  (1)  ατόμων  ειδικότητας  ΔΕ  ηλεκτρολόγου  για  τις  αυξημένες  ανάγκες

παρακολούθησης της λειτουργίας των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΑ 

104. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ υδραυλικού για τις αυξημένες ανάγκες επιτήρησης

του δικτύου ύδρευσης

105. Ενός (1) ΤΕ Πολιτικών Δομικών Έργων για την επίβλεψη έργων

106. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγου για την αντιμετώπιση των έκτακτων

αναγκών προμηθειών και την απρόσκοπτη λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας 

107. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Χημικού, ή ΠΕ Χημικού Μηχανικού, ή ΠΕ Μηχανικού

Περιβάλλοντος, για τις αυξημένες ανάγκες παρακολούθησης της ποιότητας του νερού

του δικτύου της ΔΕΥΑΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης 101 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 

τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 

αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου
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Κωδικός  Θέσης  102  ΔΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή

απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής

ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Κωδικός Θέσης 103 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄

ειδικότητας οποιασδήποτε   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

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.

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄

ειδικότητας οποιασδήποτε   κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας Α΄

ειδικότητας του π.δ. 108/2013, 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 χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε

με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
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(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο   µε τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄

ειδικότητας οποιασδήποτε   κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας Α΄

ειδικότητας του π.δ. 108/2013, 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 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 (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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

 

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄

ειδικότητας οποιασδήποτε   κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας Α΄

ειδικότητας του π.δ. 108/2013, 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 ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.∆. 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  108/2013,

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 εμπειρίας.

Κωδικός Θέσης 104 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
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α) Ισχύουσα  άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού  τουλάχιστον Α΄ 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 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.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

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

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

1ης ειδικότητας ή άδεια Αρχιτεχνίτη 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  χορηγήθηκε  βάσει  του  συγκεκριμένου  τίτλου  είτε  αυτοτελώς  είτε  με

συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

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

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

1ης ειδικότητας ή άδεια Αρχιτεχνίτη 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 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 (*).
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

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

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

1ης ειδικότητας ή άδεια Αρχιτεχνίτη 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 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.

Κωδικός  Θέσης  105  ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  Τ.Ε.Ι.  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή

δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι.  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα

 πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής

ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης  ειδικότητας  ή  το

ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Κωδικός  Θέσης  106  ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ α)  Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Αστικής  και

Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής

Ανάπτυξης)  ή  Βιομηχανικής  Διοίκησης   και  Τεχνολογίας  (πρώην  Τεχνολογίας  και

Συστημάτων Παραγωγής)  ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής

ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή  Διεθνών

και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε

Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Σπουδών) με  κατεύθυνση  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών

Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και

Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή
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Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και

Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  ή

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και  Ανάπτυξης ή  Διοίκησης Επιχειρήσεων ή  Διοίκησης

Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή    Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και

Τροφίμων    ή Επιχειρησιακής  Έρευνας  και  Μάρκετινγκ  ή Επιχειρησιακής  Έρευνας  και

Στρατηγικής Πωλήσεων  (Marketing)  ή

Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  ή Λογιστικής  Χρηματοοικονομικής  και  Ποσοτικής

Ανάλυσης  ή Μάρκετινγκ  και  Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ  και  Διοίκησης Λειτουργιών  ή

Μάρκετινγκ  Αγροτικών  Προϊόντων   ή  Ναυτιλιακών  Σπουδών  ή Ναυτιλίας  και

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών  ή Οικονομικής Επιστήμης  ή Οικονομικής και Περιφερειακής

Ανάπτυξης   ή  Οικονομικών  Επιστημών   ή  Οικονομικής  και  Διοίκησης  Τουρισμού  ή

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε

Διοίκησης  Επιχειρήσεων  Αγροτικών  Προιόντων  και  Τροφίμων)  ή  Οργάνωσης  και

Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή Περιφερειακής και

Οικονομικής  Ανάπτυξης  ή Στατιστικής  ή Στατιστικής  και  Αναλογιστικής  Επιστήμης  ή

Στατιστικής  και  Ασφαλιστικής  Επιστήμης  ή   Στατιστικής  και  Αναλογιστικών  -

Χρηματοοικονομικών  Μαθηματικών   ή  Μαθηματικών  Εισαγωγική  Κατεύθυνση

Στατιστικής  και  Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών  Μαθηματικών  ή Τεχνολογίας  και

Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

ΑΕΙ  ή  το ομώνυμο πτυχίο  ή  δίπλωμα Ελληνικού  Ανοικτού Πανεπιστημίου  (ΕΑΠ) ΑΕΙ  ή

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Κωδικός Θέσης 107 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ α)  Πτυχίο Χημείας  ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού

Πανεπιστημίου   (Ε.Α.Π)  ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε)  ΑΕΙ   της

ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης

ειδικότητας.  και  

β)  Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177

Α’/25.8.1988) ΜΟΝΟ για τους Χημικούς

ΠΕ  ΧΗΜΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ α.  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Χημικού  Μηχανικού.  β.
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Πτυχίο ή Δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της

αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια. 

ΠΕ  ΧΗΜΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχίο  ή  Δίπλωμα  Μηχανικού  Περιβάλλοντος,

Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, β. Άδεια

άσκησης  επαγγέλματος  Μηχανικού  Περιβάλλοντος,  γ.  Μεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών

διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο

ισότιμο της αλλοδαπής στην Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική, δ. Πιστοποιημένη

γνώση  Προτύπων:  ϊ)  Συστημάτων  Υγείας  και  Ασφάλειας  στην  Εργασία  και  ϋ)

Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ε. 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως  βαθµολογούµενη  εµπειρία  για  όλους  τους  κωδικούς  θέσης  λαµβάνεται  υπόψη

ΜΟΝΟ η απασχόληση µε  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στον

οικείο φορέα, ήτοι στη Δ.Ε.Υ.Α.Α., στην ίδια ειδικότητα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων, που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, 

όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Β, καθορίζεται µε βάση την εµπειρία:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας)

Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 …

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση στην ίδια ειδικότητα της 

οικείας Δ.Ε.Υ.Α.Α. που έχει διανυθεί µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση(η αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

2. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας

3. Βιογραφικό Σημείωμα

4. Σχετικά µε την απόδειξη εµπειρίας, όπως δηλώνεται στην αίτηση προσμετράται 

η εμπειρία  στον οικείο φορέα και η εµπειρία ανά κωδικό θέσης θα 

επαληθεύεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
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Ανάρτηση της ανακοίνωσης

Ολόκληρη  η  ανακοίνωση  αναρτάται  στον  χώρο  ανακοινώσεων  της  Δ.Ε.Υ.Α.Α.,  στο

Πρόγραµµα  «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»,  καθώς  και  στον  διαδικτυακό  τόπο  της  Δ.Ε.Υ.Α.Α.

www  .  deyaalex  .  gr    και στα   social     media   της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. θα αναρτηθεί και η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που θα

πρέπει να συµπληρώσουν οι ενδιαφερόµενοι.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι  καλούνται  να συµπληρώσουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της

παρούσας Ανακοίνωσης (η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.) και να

τις υποβάλουν µαζί  µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και  την  Παρασκευή 05-02-

2021 και  ώρα  13.30  αποκλειστικά  ηλεκτρονικά  στην  ακόλουθη  διεύθυνση :

infoty  @  deyaalex  .  gr 

Αιτήσεις  µε  ηµεροµηνία  εκτός  του  προβλεπόµενου  άνω  χρονικού  διαστήµατος,  θα

απορριφθούν ως εκπρόθεσµες.

Η  αίτηση  -  υπεύθυνη  δήλωση  συµµετοχής,  πρέπει  απαραιτήτως  να  εµφανίζονται

υπογεγραµµένες, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις δεν

θα γίνονται δεκτές.

Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η  Υπηρεσία  επεξεργαστεί  τις  αιτήσεις,  θα  γίνει  κατάταξη  των  υποψηφίων  ανά

ειδικότητα σύµφωνα µε  τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και  βάσει  του κριτηρίου της

εµπειρίας όπως ανωτέρω περιγράφεται.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων, στους πίνακες κατάταξης, για θέσεις που τυχόν

υπολείπονται  για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού ανά ειδικότητα, η σειρά

µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.

Ανάρτηση πινάκων

Μετά  την  κατάρτιση  των  πινάκων,  η  υπηρεσία  µας  θα  αναρτήσει  τους  πίνακες

κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  www  .  deyaalex  .  gr , ενώ θα

συνταχθεί  και  σχετικό  πρακτικό  ανάρτησης  το  οποίο  θα  υπογραφεί  από  δύο  (2)

υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Πρόσληψη
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Το  προσωπικό  προσλαµβάνεται  µε  σύµβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισµένου

χρόνου µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων µε απόφαση του

Προέδρου του ΔΣ τη Δ.Ε.Υ.Α.Α..

Προσληφθέντες  που  αποχωρούν  πριν  από  την  λήξη  της  σύµβασής  τους,

αντικαθίστανται µε άλλους.

Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  υποψήφιοι  που  προσλαµβάνονται  λόγω  αντικατάστασης

αποχωρούντων  υποψηφίων,  απασχολούνται  για  το  υπολειπόµενο,  κατά  περίπτωση,

χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης

εργασίας ορισµένου χρόνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ
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