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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               ΝΙΓΡΙΤΑ 17/12/2021 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ AΡΔΕΥΣΗΣ                            Αριθμ. Πρωτ.:   3659 
ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ   
Ταχ. Διεύθυνση : 28ης Οκτωβρίου 8  
Ταχ. Κώδικας : 62200 - Νιγρίτα 
Τηλέφωνο : 23220 25516 
E-mail :  deyan62200@gmail.com 
                                                      
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ1/2021– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας 

 
    Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 του Ν.3274/2004. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α`/24-5-2011). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1 του Ν.4325/2015. 
5. Το άρθρο 94 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α`/31-7-2017). 
6. Την αριθ. 87/2021 (ΑΔΑ:6Θ7Χ4653Ι1-Χ0Ν) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου     
     της Δ.Ε.Υ.Α.Β., περί «Προγραμματισμός για θέσεις υδρονομέων έτους 2021». 
7. Το αριθμ. πρωτ:306307/10-12-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης    
    Μακεδονίας - Θράκης με θέμα εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού    
    ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης  
    Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας Ν. Σερρών ανταποδοτικού χαρακτήρα  
    προς Υπουργείο Εσωτερικών. 
8. Το αριθμ.92871/15-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα      
    «προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού» 
 
 
 
                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
  Την πρόσληψη πέντε (5) Υδρονομέων Άρδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης),  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας, που εδρεύει στη Νιγρίτα Δήμου Βισαλτίας του 
Ν. Σερρών, και συγκεκριμένα τους 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):  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης ) 
Κωδικός 

Θέσης 
Υπηρεσία Έδρα 

Υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

100 Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Άρδευσης Δήμου 
Βισαλτίας 

Νιγρίτα Δήμου 
Βισαλτίας 
Ν. Σερρών 

ΥΕ 
Εργατών- 
Υδρονομέων 

8 μήνες 5 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης ) 
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα ) προσόντα 

  
100 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους 

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. 

Απολυτήριοι τίτλοι Γ' Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 

έως και 1979-1980 γίνονται δεκτοί. 

 
 
 

 
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 ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 928/τευχ. Β/18.03.2020) 
εγκύκλιο καθώς και να μην ανήκουν στις ομάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού 
σκοπού σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.787. 

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού : 
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιοδήποτε 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 συμπεριφορά (πλήρη ή μερική ), υπό 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές 

ΑΔΑ: ΨΡΥ64653Ι1-80Τ



       Σελίδα 3 
 

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

Β.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση (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 δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
3. Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο    
    αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία γεννήσεως του. 
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της    
   αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι: 

 γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή 
 δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται τη στέρηση της 

ικανότητάς τους για διορισμό ως δημόσιους υπαλλήλους (εφόσον διαρκεί η 
στέρηση αυτή) 

 δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου λόγω COVID-19 της 
αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ64/420/16446/17-9-2020 με ΑΔΑ: ΩΔΧ746Μ7Λ6-956) και ότι 
δεν θα κάνουν χρήση οποιασδήποτε διευκόλυνσης (άδειες ειδικού σκοπού 
κλπ.) λόγω COVID-19. 
 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας 
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου των προς πρόσληψη υποψηφίων.  
 
Γ. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης – πρόσκληση 
  Οι υδρονομείς άρδευσης θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. 
σύμφωνα με το β.δ.28.3/15.4.1957 (Α’ 60),χωρίς να απαιτείται έγκριση της  
επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει ή άλλου οργάνου. 
 
Δ. Δημοσίευση της Ανακοίνωσης  
  Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, 
στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βισαλτίας, 
στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας 
(www.deyad.gr) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
Ε.  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (deyan62200@gmail.com ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας, 28ης Οκτωβρίου 8, Τ.Κ. 62200 
- Νιγριτα, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν γραφείου προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 
23220 25516). 
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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.  
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μια μόνο αίτηση. 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 δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο 
κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Βισαλτίας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στο   
δικτυακό τόπο αυτής (www.deyad.gr) και στο χώρο των ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βισαλτίας. Η ανωτέρω προθεσμία όταν η 
αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά λήγει με την  παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας 
ημέρας (από Σάββατο  21/12/2021 έως και την Δευτέρα 27/12/2021 και ώρα 12:00 
μ.μ.). 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας 

στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας www.deyab.gr  

 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. 
 
 
  ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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