
                                      
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                      
Τρίπολη 13 Ιουλίου 2021

                    Αρ. Πρωτ.:  1513         

                                                           
             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

   Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριπόλεως ύστερα από: 1) την υπ’ αριθμ.
34/2021  απόφαση του  Δ.Σ.  που  ελήφθη  σύμφωνα  με  τον  Ν.  1069/80  και  εγκρίθηκε  με  την
114604/09-07-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και 2) του Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Τρίπολης,
ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου  χρόνου,  διάρκειας  δύο  (2)  μηνών,  συνολικού  αριθμού  δύο  (2)  ατόμων,  για  την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης,   κατ’  αριθμό ατόμων,  ειδικότητες,  με  τα αντίστοιχα ειδικά
τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική
διάρκεια

Χειριστής
Μ.Ε

(φορτωτή
εκσκαφέα)

Δ.Ε.

1

Κύρια προσόντα
α)  Άδεια  μηχανοδηγού-χειριστή  μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια
χειριστή  μηχανημάτων  έργου  (Μ.Ε.)  ομάδας  Β΄
ειδικότητας 1 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  του  αρμόδιου  υφυπουργού,
(Η)/5.3.2013,όπως τροποποιήθηκε  – συμπληρώθηκε
και ισχύει (*),
β)  Άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  ερασιτεχνική  ή
επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  Α  ή  Β΄  κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών
Σχολών  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ή  Σχολών
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 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  υποβάλει
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.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο με τα
ανωτέρω προσόντα)
α)  Άδεια  μηχανοδηγού-χειριστή  μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή άδεια
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χειριστή  μηχανημάτων  έργου  (Μ.Ε.)  ομάδας  Β΄
ειδικότητας 1 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  του
αρμόδιου  Υφυπουργού,  όπως   τροποποιήθηκε  –
συμπληρώθηκε και ισχύει (*),
β)  Άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  ερασιτεχνική  ή
επαγγελματική,
γ)  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
μηχανοδηγού-χειριστή  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)  Άδεια  μηχανοδηγού-χειριστή  μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή άδεια
χειριστή  μηχανημάτων  έργου  (Μ.Ε.)  ομάδας  Β΄
ειδικότητας 1 του Π.Δ.113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της
κατάταξης  του  άρθρου  2  της  υπ΄  αριθμ.  οικ.
1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013  απόφασης  του
αρμόδιου  Υφυπουργού,  όπως  τροποποιήθηκε  –
συμπληρώθηκε και ισχύει (*),
β)  Άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  ερασιτεχνική  ή
επαγγελματική,
γ)  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (δηλ. 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
μηχανοδηγού-χειριστή (*)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο με τα
ανωτέρω προσόντα)
α)  Άδεια  μηχανοδηγού-χειριστή  μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή άδεια
χειριστή  μηχανημάτων  έργου  (Μ.Ε.)  ομάδας  Β΄
ειδικότητας 1 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  του
αρμόδιου  Υφυπουργού,  ,όπως  τροποποιήθηκε  –
συμπληρώθηκε και ισχύει  (*),
β)  Άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  ερασιτεχνική  ή
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επαγγελματική,
γ)  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης  (δηλ. 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  μηχανοδηγού  –
χειριστή (*)
(*) 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 αρμόδιας υπηρεσίας
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται,  προκειμένου να
προσμετρηθεί  το  βαθμολογούμενο  κριτήριο  της
εμπειρίας.

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
 Για τα  θερμικά μηχανήματα γίνονται  δεκτές και  οι
άδειες  μηχανοδηγών  χειριστών  μηχανημάτων
εκτέλεσης  τεχνικών  έργων  που  χορηγήθηκαν  βάσει
του Π.Δ. 22/1976 9 (ΦΕΚ6/12.01.1976/τ.Α΄)
Στην  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  είναι  κάτοχοι
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να
γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της
αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και
αντιστοιχίας  της  άδειας οδήγησης αλλοδαπής με  τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

Τεχνίτης
Υδρευλικός

Δ.Ε.

1
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού
τουλάχιστον  Α΄  τάξης  ειδικότητας  1ης  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
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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 τεχνίτη υδραυλικού
τουλάχιστον  Α΄  τάξης  ειδικότητας  1ης  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/α με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού
τουλάχιστον  Α΄  τάξης  ειδικότητας  1ης  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  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 (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα
ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού
τουλάχιστον  Α΄  τάξης  ειδικότητας  1ης  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  ισοδύναμο
απολυτήριο   τίτλο  κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  του
Ν.Δ.  580/1970  ή  απολυτήριο  τίτλο  Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
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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.

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία, τα στοιχεία
κατοικίας, καθώς και Α.Φ.Μ, ΑΜΚΑ, ΔΟΥ, ΑΜ.ΙΚΑ) πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς ,πλέον
των  δικαιολογητικών  για  απόδειξη  των  τυπικών  προσόντων  που  αναφέρονται  παραπάνω,  τα
παραπάνω δικαιολογητικά:
  α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης ,Πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς, Τρίπολη απευθύνοντας την στο
Γραφείο  Προσωπικού  της  Επιχείρησης  (πληρ.  Κα  Παπαφωτοπούλου  Νίκη,  τηλ.  2710237890
(εσωτ.115)).  
    Η  κατάθεση  των  αιτήσεων θα  διαρκέσει  τρεις  εργάσιμες  (3)  ημέρες,  από  την  επόμενη  της
δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα της Επιχείρησης και
συγκεκριμένα από Πέμπτη 15-07-2021 έως και Δευτέρα 19-07-2021.          

                              
    Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Τ.  

                                                                                                               Στέφανος Χατζόπουλος
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