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∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                Νιγρίτα            17/2/2021 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ AΡ∆ΕΥΣΗΣ                  Αριθµ. Πρωτ. :          478 
∆ΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ   
Ταχ. ∆ιεύθυνση : 28ης Οκτωβρίου 8  
Ταχ. Κώδικας : 62200 – Νιγρίτα 
Πληροφορίες  : Γρεασίδης Γαβριήλ 
Τηλέφωνο : 23220 25516 
E – mail      : deyadbisaltias@gmail.com 

 
      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 

(Ι.∆.Ο.Χ.) 8µηνης διάρκειας για την αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του 

κορωνοϊού covid -19 και την ανάγκη περιορισµού της διάδοσής του. 

 

 
Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (∆.Ε.Υ.Α.Β.) 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -  Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745 2020 ( ΦΕΚ 214/τ` Α/2020) όπως τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 175 του Ν 4764/20 (ΦΕΚ 256 Α 2020) σύµφωνα µε το οποίο «Η ̟αρ. 2 του άρθρου 74 

του ν. 4745/2020 (Α' 214) αντικαθίσταται, α̟ό την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της, ως εξής:«2. Η ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού στους ΟΤΑ α' 

και β' βαθµού στις ̟ερι̟τώσεις άµεσης ανάγκης λήψης ̟ρολη̟τικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής α̟ειλής της δηµόσιας υγείας, 

σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α' 28), γίνεται µε α̟όφαση της οικείας Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν 

υ̟άρχει στον ̟ροϋ̟ολογισµό ̟ίστωση ή η υ̟άρχουσα δεν ε̟αρκεί, µε την ίδια α̟όφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση 

του ̟ροϋ̟ολογισµού, η ο̟οία εγκρίνεται υ̟οχρεωτικά α̟ό το οικείο δηµοτικό ή ̟εριφερειακό συµβούλιο, στην ̟ρώτη µετά την ̟ρόσληψη 

συνεδρίασή του. Ε̟ιτρέ̟εται η ̟ρόσληψη και λοι̟ού ̟ροσω̟ικού ̟λην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ' εξαίρεση του ̟εριορισµού της ̟αρ. 1 

του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η ̟ρόσληψη του ̟ροσω̟ικού αυτού εξαιρείται των ̟εριορισµών του άρθρου 5 του ̟.δ. 164/2004 (Α' 134), 

α̟οκλειόµενης σε κάθε ̟ερί̟τωση της µετατρο̟ής της σύµβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των ̟ροηγούµενων εδαφίων 

εφαρµόζονται αναλογικά και για χα νοµικά ̟ρόσω̟α των ΟΤΑ. Το ̟ροσω̟ικό των δήµων και ̟εριφερειών, το ο̟οίο ̟ροσλαµβάνεται µε 

βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υ̟οστηρίζει τα κλιµάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υ̟ό στοιχεία ∆1 α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β' 

4709) κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης»  
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4. Την υπ’ αριθµ. 11/10-2-2021 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑ ∆ήµου 

Βισαλτίας µε θέµα: «Πρόσληψη ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) για την αντιµετώ̟ιση του Κορωνοϊού  COVID -19». 

5. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ.  91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών(Γενική 

Γραµµατεία Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού ∆ηµοσίου Τοµέα- ∆/νση Προσω̟ικού Το̟ικής Αυτοδιοίκησης – 

Τµήµα Προσω̟ικού Ιδιωτικού ∆ικαίου).  

6. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ.  9755/8-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών(Γενική 

Γραµµατεία Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού ∆ηµοσίου Τοµέα- ∆/νση Προσω̟ικού Το̟ικής Αυτοδιοίκησης – 

Τµήµα Προσω̟ικού Ιδιωτικού ∆ικαίου).  

7. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-

Αποχέτευσης ΄Αρδευσης Βισαλτίας (ΦΕΚ 1947/τ. Β’/09-09-2015). 

8. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 451/12-2-2021 βεβαίωση  της οικονοµικής υπηρεσίας της  ∆ΕΥΑ 

∆ήµου Βισαλτίας,  για την ύπαρξη των  σχετικών πιστώσεων για την πρόσληψη του εν λόγω 

προσωπικού. 

 

Ανακοινώνει 

   Την κατεπείγουσα  κατά το άρθρο 20 του ν. 2190/94 πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά  δύο (2) ατόµων 8µηνης διάρκειας για την 

αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού covid -19 και την 

ανάγκη περιορισµού της διάδοσής του σε υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Άρδευσης ∆ήµου Βισαλτίας, που εδρεύει στη Νιγρίτα ∆ήµου Βισαλτίας του Ν. 

Σερρών, 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 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 

∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Άρδευσης ∆ήµου 
Βισαλτίας 

Νιγρίτα 
∆ήµος Βισαλτίας 

Ν. Σερρών 

ΠΕ  
Οικονοµολόγος 

8 µήνες 1 

102 

∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Άρδευσης ∆ήµου 
Βισαλτίας 

Νιγρίτα 
∆ήµος Βισαλτίας 

Ν. Σερρών 

∆Ε 
Πληροφορικής 

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

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 µετονοµάστηκε σε 
Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης  και Τεχνολογίας (πρώην 
Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής)  ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση ∆ηµόσιας 
Οικονοµικής ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (το οποίο ίσχυε µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997) ή ∆ιεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 µετονοµάστηκε σε ∆ιεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών) µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σχέσεων ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην ∆ιεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών ) µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονοµικών Σπουδών  ή ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών  ή   ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκησης Τουρισµού ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων (από 2006 µετονοµάστηκε σε ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 
Τροφίµων) ή Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης 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 ∆ιοικητικής 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 & 
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο  µε τα ανωτέρω προσόντα) 
α)Πτυχίο ή δίπλωµα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 µετονοµάστηκε σε Οικονοµικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης  και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και 
Συστηµάτων Παραγωγής)  ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση ∆ηµόσιας Οικονοµικής ή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης (το οποίο ίσχυε µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997) ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 µετονοµάστηκε σε ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών) µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονοµικών Σχέσεων ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών ) µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών 
Σπουδών  ή ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισµών  ή   ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκησης Τουρισµού ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων 
(από 2006 µετονοµάστηκε σε ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων) ή 
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης 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 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Μαθηµατικών ή Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής 
∆ιοικητικής 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 & 
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α)  ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του  τοµέα Πληροφορικής     
                                                       ή      
       Πτυχίο Α` ή Β` κύκλου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου:  
      (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής-∆ικτύων Η/Υ  ή 
     (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Ηλεκτρονικών     
           Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων του Ηλεκτρονικού Τοµέα   
                                                       ή  
       Απολυτήριος τίτλος:  
      (i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,  ή  
     (ii) τµήµατος Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου,  ή  
    (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ή άλλος ισότιµος και    
           αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
 
β)  Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων &      
      (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που 
επιλέγουν, να µην ανήκουν στις οµάδες αυξηµένου κινδύνου για σοβαρή λοίµωξη covid-19 
σύµφωνα µε την ∆Ι∆Α∆/Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 928/τεύχ.Β/18.03.2020) εγκύκλιο καθώς 
και να µην ανήκουν στις οµάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού σύµφωνα µε την 
∆Ι∆Α∆/Φ.69/108/οικ.787. 

3. Να µην έχουν κώλυµα διορισµού : 

α) να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής. 

    β) να µην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα ή κατ' 
άλλον νόµιµο τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργηµα ή για πληµµέληµα 
της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει παραγραφεί. 

    γ) να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο 
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

    δ) να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό 
επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις. 

      ε) να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού 
Προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της 
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οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, 
οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την 
απόλυση. 

 

  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
   Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και 
των λοιπών ιδιοτήτων τους, οφείλουν να προσκοµίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 
1. Aίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία – Προσοχή : η αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική 
υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές). 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής 
επίσηµη µετάφραση αυτού.   
4.  Για τις θέσεις ΠΕ & ∆Ε,  Πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης χειρισµού Η/Υ ( όπως ορίζεται 
στο ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) /Απόδειξη χειρισµού Η/Υ (20-5-2020)  του ΑΣΕΠ ). 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ( έντυπο διατίθεται µαζί µε την αίτηση από την υπηρεσία).στην 
οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει την προϋπηρεσία του (χρόνο απασχόλησης & ειδικότητα) καθώς 
και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε την προαναφερθείσα 
παράγραφο σχετικά µε την βαθµολογούµενη εµπειρία.  
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ( έντυπο διατίθεται μαζί με την αίτηση από την υπηρεσία), στην 
οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει «εάν τους τελευταίους 12 µήνες από την υποβολή της αίτησης του 
έχει απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο µε την ιδιότητα του εποχιακού 
εργαζοµένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση 
να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστηµα απασχόλησής 
του». 
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ( έντυπο διατίθεται µαζί µε την αίτηση από την υπηρεσία), στην 
οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν  ότι: 
«∆εν ανήκουν στις οµάδες αυξηµένου κινδύνου λόγω COVID-19 της αριθµ. 
∆Ι∆Α∆/Φ64/420/16446/17-9-2020 µε Α∆Α : Ω∆Χ746Μ7Λ6-956) και ότι δεν θα κάνουν χρήση 
οποιασδήποτε διευκόλυνσης (άδειες ειδικού σκοπού κλπ.) λόγω COVID-19». 
 
    Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούµενων 
δικαιολογητικών συµµετοχής, είτε µε ηλεκτρονικό είτε µε άλλο τρόπο, λόγω των 
τρεχουσών συνθηκών, ο/η υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/1986 (Α' 75) σύµφωνα µε την οποία, θα καταγράφει (όπου απαιτείται), τα τυπικά 
προσόντα που διαθέτει, την οικογενειακή κατάστασή του κλπ. και εφόσον προκύψει 
προσληπτέος, θα προσκοµίσει αυτά πριν την πρόσληψή του/της. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της Ανακοίνωσης  

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στο χώρο 
των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Βισαλτίας, στον οποίο εδρεύει η 
υπηρεσία,  στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας µας (www.deyab.gr) και στο πρόγραµµα 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής – προθεσµία υποβολής  

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, µαζί µε τα 
απαιτούµενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (deyadbisaltias@gmail.com), είτε αυτοπροσώπως (µετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 23220 25516), στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ∆ήµου 
Βισαλτίας, 28ης Οκτωβρίου 8 (1ος όροφος), Τ.Κ. 62200 - Νιγρίτα, απευθύνοντάς την, υπ’ όψιν 
κ
ου Γρεασίδη Γαβριήλ. 

Η αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  πρέπει απαραιτήτως 
να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται 
δεκτές. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο 
κατηγορίας προσωπικού ΠΕ ή ∆Ε. 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. 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) 
και αρχίζει από την ηµέρα ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στο χώρο των 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Βισαλτίας στον οποίο εδρεύει η 
υπηρεσία, καθώς και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας µας (www.deyab.gr). Η ανωτέρω 
προθεσµία όταν η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της 
τελευταίας ηµέρας (δηλαδή στις 12:00 µ.µ.). 
Το εµπρόθεσµο των ηλεκτρονικών αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία και ώρα που 
φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, στην υπηρεσία µας στην 
ανωτέρω διεύθυνση ή  στο  δικτυακό τόπο της υπηρεσίας µας www.deyab.gr   
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ: Επιλογή υποψηφίων 

 Η  τελική επιλογή για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, θα γίνει µε 
απόφαση Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Β.  
 

 

                                                  
                                                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
        της ∆ΕΥΑ ∆ήµου Βισαλτίας 

  
 

                                 ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
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