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Ν. ΕΒΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση :Διον. Σολωμού 24
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Πληροφορίες : Ευαγγελία Σουλακάκη
Τηλέφωνο: 2551029823
Fax: 2551031398
E-mail: infoty@deyaalex.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2020

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11)

ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  με  την  παροχή  υπηρεσιών

ανταποδοτικού  χαρακτήρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Δήμου

Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, Ν. ΄Εβρου  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
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

100

Δημοτική
Επιχείρηση
Ύδρευσης-

Αποχέτευσης
Δήμου

Αλεξανδρούπολης
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

Αλεξανδρούπολη
Ν. Έβρου

ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών

8 μήνες 2

101 Δημοτική
Επιχείρηση
Ύδρευσης-

Αποχέτευσης
Δήμου

Αλεξανδρούπολης
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

Αλεξανδρούπολη
Ν. Έβρου

ΠΕ Οικονομολόγων 8 μήνες 1

Σελίδα 1 από 13

mailto:infoty@deyaalex.gr
ΑΔΑ: 6Π7ΧΟΡΝΗ-1ΑΦ



ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία
Έδρα

υπηρεσίας
Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

102

Δημοτική
Επιχείρηση
Ύδρευσης

Αποχέτευσης Δήμου
Αλεξανδρούπολης

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

Αλεξανδρούπολη
Ν. Έβρου

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1

103

Δημοτική
Επιχείρηση
Ύδρευσης

Αποχέτευσης Δήμου
Αλεξανδρούπολης

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

Αλεξανδρούπολη
Ν. Έβρου

ΔΕ Υδραυλικών 8 μήνες 1

104

Δημοτική
Επιχείρηση
Ύδρευσης

Αποχέτευσης Δήμου
Αλεξανδρούπολης

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

Αλεξανδρούπολη
Ν. Έβρου

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων

΄Εργων
8 μήνες 1

105

Δημοτική
Επιχείρηση
Ύδρευσης

Αποχέτευσης Δήμου
Αλεξανδρούπολης

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

Αλεξανδρούπολη
Ν. Έβρου

ΥΕ Εργατών/τριών 8 μήνες 5

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

α)  Πτυχίο ή δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου   (Ε.Α.Π)  ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών

Επιλογής  (Π.Σ.Ε)  ΑΕΙ  ή  ταυτόσημο  κατά  περιεχόμενο  ειδικότητας πτυχίο  ή

δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων

Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε)  ΑΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

β) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Μηχανικού  αντίστοιχης  ειδικότητας  του  τίτλου

σπουδών.

101 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

2
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

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 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.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

102 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: 

4
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

(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

Σελίδα 5 από 13

ΑΔΑ: 6Π7ΧΟΡΝΗ-1ΑΦ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 

Η  εν  λόγω  βεβαίωση  απαιτείται,  προκειµένου  να  προσµετρηθεί  το
βαθµολογούµενο κριτήριο εμπειρίας.

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

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)
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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 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 (*).

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.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων

Ομάδας Β΄ και Τάξης Δ΄ ή  Γ΄ ή Β΄ ή Α΄  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990  ή άδεια

χειριστή  μηχανημάτων  έργου  (Μ.Ε)   ομάδας  Β΄   ή  Α΄  1ης ειδικότητας  του  Π.Δ.

113/2012  για  τα  Μ.Ε.  1.3 της  κατάταξης  του  άρθρου  2  της  υπ’  αριθ.

οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013  απόφασης,  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  και

συμπληρώθηκε  με  τις  υπ’  αριθ.  οικ.  71993/301/Φ113/3-7-2015,  οικ.

84123/305/Φ113/8-8-2016 και  οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).

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 ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης  ή  Σχολών Μαθητείας  του

ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της

ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη

άδεια  άσκησης  επαγγέλματος.  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 µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου

είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική Υπουργική

απόφαση 3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων

Ομάδας Β΄ και Τάξης Δ΄ ή  Γ΄ ή Β΄ ή Α΄  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990  ή άδεια

χειριστή  μηχανημάτων  έργου  (Μ.Ε)   ομάδας  Β΄   ή  Α΄  1ης ειδικότητας  του  Π.Δ.

113/2012  για  τα  Μ.Ε.  1.3 της  κατάταξης  του  άρθρου  2  της  υπ’  αριθ.

οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013  απόφασης,  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  και

συμπληρώθηκε  με  τις  υπ’  αριθ.  οικ.  71993/301/Φ113/3-7-2015,  οικ.

84123/305/Φ113/8-8-2016 και  οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).

β) Ο  οµώνυµος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισµένης  κατώτερης

8

ΑΔΑ: 6Π7ΧΟΡΝΗ-1ΑΦ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

τεχνικής  σχολής  της  ηµεδαπής  ή  ισότιµος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολής  της

αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. 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

µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς

είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική

απόφαση 3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

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

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων

Ομάδας Β΄ και Τάξης Δ΄ ή  Γ΄ ή Β΄ ή Α΄  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990  ή άδεια

χειριστή  μηχανημάτων  έργου  (Μ.Ε)   ομάδας  Β΄   ή  Α΄  1ης ειδικότητας  του  Π.Δ.

113/2012  για  τα  Μ.Ε.  1.3 της  κατάταξης  του  άρθρου  2  της  υπ’  αριθ.

οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013  απόφασης,  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  και

συμπληρώθηκε  με  τις  υπ’  αριθ.  οικ.  71993/301/Φ113/3-7-2015,  οικ.

84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις.

β) Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης (δηλ.  απολυτήριο

τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980

απολυτήριο  ∆ηµοτικού  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 τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού

- χειριστή (*). 

γ) Ισχύουσα άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  ερασιτεχνική  ή  επαγγελματική

(Υπουργική απόφαση 3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων

Ομάδας Β΄ και Τάξης Δ΄ ή  Γ΄ ή Β΄ ή Α΄  σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990  ή άδεια

χειριστή  μηχανημάτων  έργου  (Μ.Ε)   ομάδας  Β΄   ή  Α΄  1ης ειδικότητας  του  Π.Δ.

113/2012  για  τα  Μ.Ε.  1.3 της  κατάταξης  του  άρθρου  2  της  υπ’  αριθ.

οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013  απόφασης,  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  και

συμπληρώθηκε  με  τις  υπ’  αριθ.  οικ.  71993/301/Φ113/3-7-2015,  οικ.

84123/305/Φ113/8-8-2016 και  οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις.

 β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει  µέχρι  και το 1980

απολυτήριο  ∆ηµοτικού  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 μηχανοδηγού -

χειριστή (*). 

γ) Ισχύουσα άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  ερασιτεχνική  ή  επαγγελµατική

(Υπουργική απόφαση 3486/1979).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012,

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,  προκείμενου  να  προσμετρηθεί  το

βαθµολογούµενο κριτήριο της εµπειρίας. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 Ισχύουσα  άδεια  οδήγησης  που έχει  εκδοθεί  από κράτος-μέλος  της   Ευρωπαϊκής

΄Ενωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί

να  ισχύει  στο  ελληνικό  έδαφος,  ως  έχει,  εφόσον  τηρούνται  οι  όροι  και  οι

προϋποθέσεις  χορήγησης  της  αντίστοιχης  κατηγορίας  άδειας  οδήγησης  του  π.δ.

51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄).

Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης

αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης) για να γίνουν δεκτοί

πρέπει  να  προσκομίσουν  αντιστοιχία  της  άδειας  οδήγησης  αλλοδαπής  με  τις
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

105 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997).
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Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

 Για  τις   θέσεις   με   κωδ.  102,  103  και  104 προτάσσονται  των  λοιπών  υποψηφίων,  που

κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που

συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων του Νομού ΄Εβρου.

Για τις θέσεις  με  κωδ. 100, 101 και 105  προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το

σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων του Νομού ΄Εβρου.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ)
ΚΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ). 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΣΥΗΣ (ΥΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και

να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε

ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infoty  @  deyaalex  .  gr , είτε ταχυδρομικά με

συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:  Δημοτική

Επιχείρηση ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Διον. Σολωμού 24, Τ.Κ. 68132

απευθύνοντάς   την  στο  Διοικητικό  Τμήμα,  Γραφείο  Γραμματείας  υπόψη κ  Ευαγγελία

Σουλακάκη (τηλ. επικοινωνίας:25510 29823).

Το  εμπρόθεσμο  των  αιτήσεων  κρίνεται  με  βάση  την  ημερομηνία  που  φέρει  το  ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο  και  στην  περίπτωση  αποστολής  των  αιτήσεων  ταχυδρομικώς  το  εμπρόθεσμο  των

αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την

αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να

εμφανίζεται  υπογεγραμμένη,  με  φυσική  υπογραφή.  Ανυπόγραφες  αιτήσεις  δεν  γίνονται

δεκτές.
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Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις  μίας μόνο κατηγορίας

προσωπικού (ΠΕ ή  ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία

ή  περισσότερες  αιτήσεις  συνεπάγεται  αυτοδικαίως  σε  κάθε  περίπτωση  ακύρωση όλων  των

αιτήσεων  και  αποκλεισμό του  υποψηφίου  από  την  περαιτέρω  διαδικασία.  Κατ’  εξαίρεση,

σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών  ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται  μόνο

όταν  στην  Ανακοίνωση  προβλέπονται  τόσο  θέσεις  κατηγορίας  ΔΕ  που  μπορεί  να  καλυφθούν

επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην

περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά

σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)

και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  παρούσας  σε  τοπικές

εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο των ανακοινώσεων

του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, καθώς

και  στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www  .  deyaalex  .  gr),  εφόσον η ανάρτηση είναι  τυχόν

μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση

ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη

εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:  α) Στο  δικτυακό τόπο της

υπηρεσίας  μας  (www  .  deyaalex  .  gr)   β) στο  δικτυακό  τόπο  του  ΑΣΕΠ  (www.asep.gr)  και

συγκεκριμένα  ακολουθώντας  από  την  κεντρική  σελίδα  τη  διαδρομή:  Πολίτες  Έντυπα  -

Διαδικασίες   Διαγωνισμών  Φορέων  Ορ.  Χρόνου  ΣΟΧ  γ) στα  κατά  τόπους  Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ'

όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν

στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα

μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα –Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου

ΣΟΧ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

Σελίδα 13 από 13

http://www.deyaalex.gr/
http://www.deyaalex.gr/
ΑΔΑ: 6Π7ΧΟΡΝΗ-1ΑΦ


	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

		2020-09-10T09:45:28+0300
	Athens




