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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης Προσωπικού οκτάμηνης απασχόλησης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια της αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

          Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου,  ύστερα από: 1) την υπ’
αριθ.  2/10/08-02-2021 απόφαση του Δ.Σ.  που ελήφθη σύμφωνα με τον Ν.  1069/80 και
κατόπιν  των  με  Α.Π.  91546/24-12-20  και  Α.Π.  9755/8-2-21  έγγραφων  του  Υπουργείου
Εσωτερικών («Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 …”)
και 2) τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κορίνθου, ανακοινώνει ότι θα προβεί
στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας οκτώ (8) μηνών, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν.2190/1994,  συνολικού  αριθμού   έντεκα  (11)  ατόμων,  για  την  αντιμετώπιση
κατεπειγουσών  εποχιακών  και  πρόσκαιρων  αναγκών  (λόγω  κορωνοϊού  COVID-19)  της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, κατ’ αριθμό ατόμων, ειδικότητας,
με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικό
ς

Θέσης
Ειδικότητα

Αριθμός
Ατόμων Χρονική Διάρκεια

101 Τεχνίτες Υδραυλικοί Δ.Ε. 5 Οκτώ (8) μήνες

102  Eργάτες  Γενικών Καθηκόντων 
Υ.Ε.

5 Οκτώ (8) μήνες

103 Τεχνίτης Δομικών Έργων
(Οικοδόμος) Υ.Ε.

1 Οκτώ (8) μήνες
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικό
ς

Θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά &τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  τεχνίτη  υδραυλικού  τουλάχιστον  Α΄
τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012
(*),
β) 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. 1346/1983 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 χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
γ) ΄Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  με  τα  ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου
Γ' ειδικότητας 1ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α'
ειδικότητας του π.δ. 108 2013 (*),
 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 χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό
και εμπειρίας.
γ) ΄Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.



ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:   
(Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  με  τα  ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου
Γ' ειδικότητας 1ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α'
ειδικότητας του π.δ. 108 2013 (*), 
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(*).
γ) ΄Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:   
(Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  με  τα  ανωτέρω
προσόντα
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου
Γ' ειδικότητας 1ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α'
ειδικότητας του π.δ. 108 2013 (*), 
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(*).
γ) ΄Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.
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.

102 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ.2 άρθρο 5 του Ν. 2527/97) 



103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (γνώση σε οικοδομικές
εργασίες)

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να  μην  έχουν  κώλυμα  κατά  τα  άρθρα  8  &  9  του  Υπαλληλικού  Κώδικα  (καταδίκη,

υποδικία,  δικαστική  συμπαράσταση,  απόλυση  από  άλλη  θέση  για  πειθαρχικούς
λόγους).

    Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
     Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά : 
     1. Αίτηση (με αναγραφή του κωδικού της θέσης).
     2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 
     3. Αντίγραφο των κατά περίπτωση απαιτούμενων τίτλων σπουδών κλπ προσόντων.
     4. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
    5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
    6. Βεβαίωση απόδοσης Α.Μ. ΙΚΑ.
7.  Υπεύθυνη Δήλωση του  Ν.  1599/1986  ότι  δεν  έχουν  κώλυμα  κατά τα  άρθρα  8  & 9  του
Υπαλληλικού Κώδικα.

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δημοσίευση  της  ανακοίνωσης  να  γίνει  στο  χώρο  ανακοινώσεων  των  Γραφείων  της  ΔΕΥΑ
Κορίνθου (Λ.Αθηνών 31-33) συντασσόμενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης, στην ιστοσελίδα
του Δήμου Κορινθίων και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι  ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν  να  υποβάλουν  αίτηση  στο  Πρωτόκολλο  της  Δημοτικής
Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Κορίνθου,  Λ.  Αθηνών  31-33  απευθύνοντας  την  στο
Γραφείο Προσωπικού της Επιχείρησης . 
Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει  λόγω του κατεπείγοντος από την δημοσίευση της
ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων έως την
Πέμπτη  25-02-2021.          
  

                                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κορίνθου

                   
                                                              Βασίλειος Νανόπουλος
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