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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΔΧΝ 

για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
Γιάπκειαρ Οκηώ (8) Μηνών – Άηομα 6  

 
 
 

Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 
ΘΗΒΑ 

 
 
 

Έσονηαρ ςπότη: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ Ν. 4764/2020. 
2. Σν ππ’ αξηζκ. Πξση. 91546/24.15.2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 

«Θέκαηα πξνζσπηθνύ ΟΣΑ πνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4764/2020»  

3.  Σελ ππ’ αξηζκ. 38/16-02-2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θήβαο κε ζέκα Η.Γ. 1ν: «Πξόζιεςε  

πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο νθηώ κελώλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ θνξνλντνπ COVID-19 κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 74 ηνπ 

Ν.4745/2020 θαη 175 ηνπ Ν.4764/2020 θαη νξηζκόο δηαδηθαζηώλ νινθιήξσζεο». 

 
 

Ανακοινώνει 
 
 
 

Σην ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος 
σπόνος, ζςνολικά έξι (6) αηόμυν για ανηιμεηώπιζη καηεπειγοςζών 
αναγκών, ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ ανάγκηρ λήτηρ πποληπηικών ή 
καηαζηαληικών μέηπυν λόγυ ζοβαπήρ απειλήρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ, ζηην  
Γημοηική Δπισείπηζη Ύδπεςζη Αποσέηεςζηρ Θήβαρ, πος εδπεύει ζηο 
Γήμο Θηβαίυν ηος Νομού Βοιυηίαρ, και ζςγκεκπιμένα ηος εξήρ, ανά 
ςπηπεζία, έδπα, ειδικόηηηα και διάπκεια ζύμβαζηρ, απιθμού αηόμυν 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με ηα ανηίζηοισα απαιηούμενα (ηςπικά και ηςσόν 
ππόζθεηα) πποζόνηα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

Κυδικόρ 
θέζηρ 

Τπηπεζία Έδπα ςπηπεζίαρ Διδικόηηηα 
Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 
αηόμυν 

100 

Γημοηική 
Δπισείπηζη 

Ύδπεςζηρ και 
Αποσέηεςζηρ 

Θήβαρ 

Γήμορ 
Θηβαίυν 

(Ν. Βοιυηίαρ) 

ΓΔ Σεσνίηερ 
Τδπαςλικοί 

8 μήνερ 2 

101 

Γημοηική 
Δπισείπηζη 

Ύδπεςζηρ και 
Αποσέηεςζηρ 

Θήβαρ 

Γήμορ 
Θηβαίυν 

(Ν. Βοιυηίαρ) 

ΤΔ Δπγαηών 
(Γενικών 

Καθηκόνηυν)  
8 μήνερ 4 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Κυδικόρ θέζηρ 
Σίηλορ ζποςδών  

και  
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
Α) Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο 
εηδηθόηεηαο 1εο ή άδεηα Αξρηηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπ π.δ. 112/2012 όπσο ηζρύεη*,  
 
Β1)  Ο ομώνςμορ ή ανηίζηοισορ ηίηλορ ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ 
Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 
ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεςηεποβάθμιαρ 
εκπαίδεςζηρ ή ζρνιώλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθόηεηαο. 
 
Γίνεηαι επίζηρ δεκηόρ οποιοζδήποηε ηίηλορ ΙΔΚ ή δεςηεποβάθμιαρ 
εκπαίδεςζηρ ή άλλορ ιζόηιμορ και ανηίζηοισορ ηίηλορ ζσολικών μονάδυν ηηρ 
ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ςπό ηην πποϋπόθεζη όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη 
βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο 
είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο. 
 
Ή  
 
Β2) Ο ομώνςμορ ή ανηίζηοισορ,  απολςηήπιορ ηίηλορ αναγνυπιζμένηρ 
καηώηεπηρ ηεσνικήρ ζσολήρ ηεο εκεδαπήο  ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο  ηίηινο 
ζρνιήο ηεο αιινδαπήο.  
 
Γίνεηαι επίζηρ δεκηόρ οποιοζδήποηε ηίηλορ αναγνυπιζμένηρ καηώηεπηρ 
ηεσνικήρ ζσολήρ ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ςπό ηην πποϋπόθεζη όηη ν 
ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο  
ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο. 
 
Ή  
 
Β3) Απολςηήπιορ ηίηλορ ηνπιάρηζηνλ ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Κυδικόρ θέζηρ 
Σίηλορ ζποςδών  

και  
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηώηεξεο Σερληθήο 
ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον ηπιών (3) 
εηών μεηά ηην απόκηηζη ηηρ παπαπάνυ άδειαρ άζκηζηρ επαγγέλμαηορ. 
 
Η΄ 
 
Β4) Απολςηήπιορ ηίηλορ ηνπιάρηζηνλ ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 
απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηώηεξεο Σερληθήο 
ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον έξι (6) μηνών  
μεηά ηην απόκηηζη ηηρ παπαπάνυ άδειαρ άζκηζηρ επαγγέλμαηορ. 
(*) ΔΠΙΗΜΑΝΗ: 
Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία ανηικαηέζηηζαν βάζεη ηνπ π.δ 112/2012, 
εθόζνλ ζηε λέα απηή άδεηα ή Βεβαίσζε Αλαγγειίαο δεν αναγπάθεηαι η απσική 
άδεια  και η ημεποσπονολογία κηήζηρ αςηήρ, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή 
βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα αλσηέξσ 
ζηνηρεία.  
Η εν λόγυ βεβαίυζη απαιηείηαι, πποκειμένος να πποζμεηπηθεί ηο 
βαθμολογούμενο κπιηήπιο ηηρ εμπειπίαρ. 
 
ΠΡΟΟΥΗ:  ε κάθε πεπίπηυζη οι ανυηέπυ άδειερ ππέπει να είναι ζε ιζσύ 
 

101 Γεν απαιηούνηαι ειδικά ηςπικά πποζόνηα (άπθπο 5 παπ. 2 ηος Ν. 
2527/1997), πέπαν ηηρ ολοκλήπυζηρ ηηρ Τποσπευηικήρ Δκπαίδεςζηρ. 

 
 
 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 
 

 

 

 

 
 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα  
απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε, ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ,  
 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γημοζίεςζη ηηρ ανακοίνυζηρ  

Ανάπηηζη γίνεηαι ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ  θαη 
ζηνλ ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήμος Θηβαίυν, όπνπ 
εδξεύεη ε ππεξεζία. Θα ζπληαρζεί θαη ζσεηικό ππακηικό ανάπηηζηρ ζηο θοπέα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τποβολή αιηήζευν ζςμμεηοσήρ 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε 
αςηοπποζώπυρ, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε 
εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, ζηα γξαθεία ηεο 
ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:  

Γημοηική Δπισείπηζη Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ Θήβαρ, Σ.Κ. 32200, 
Θήβα, απεςθύνονηάρ ηην ζηην Οικονομική και Γιοικηηική Τπηπεζία, 
ςπότη κος Λαμππόποςλος Νεκηάπιος (ηηλ. επικοινυνίαρ: 2262022547).  

 

Η πποθεζμία ςποβολήρ ηυν αιηήζευν είναι 

μέσπι ηην Γεςηέπα, 22 Φεβποςαπίος 2021 και ώπα 14:00 

 

θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο 
θαη ζηνλ ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήμος Θηβαίυν, ήηνη 
από Πέκπηε, 18 Φεβξνπαξίνπ 2021.  

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Δπιλογή ςποτηθίυν 

Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ζα ηνπο θαιέζεη ζε 
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ελώπηνλ Σξηκεινύο Δπηηξνπήο ηνπ Φνξέα, ηελ εκέξα   

Σπίηη, 23 Φεβποςαπίος 2021 ζηα γπαθεία ηηρ επισείπηζηρ 

και μεηαξύ υπών 10:00 – 13:00 (με καθοπιζμένο πανηεβού)  

 

Γηα ηελ ηελική επιλογή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζα 
ζπλεθηηκεζνύλ σο εμήο:  

1. Η ύπαξμε ησλ απαηηνύκελσλ κύπιυν πποζόνηυν εθάζηεο εηδηθόηεηαο  

2. Η γεληθή εκπεηξία ησλ ππνςεθίσλ πάλσ ζηνλ θιάδν θαη ζηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο γηα 
ηελ νπνία ζα πξνζιεθζνύλ, ζπλεθηηκώκελεο θαη ηεο πηζαλήο πθηζηάκελεο εηδηθήο 
εκπεηξίαο ππνςεθίσλ, ζε Γίθηπα Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο 
Δπηρείξεζεο, θαζώο ζεσξείηαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ άκεζε αληαπόθξηζε ζηα 
θαζήθνληά ηνπο , ρσξίο λα απαηηείηαη πξόζζεηνο ρξόλνο εθπαίδεπζήο ηνπο.    

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Ππόζλητη  

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ αμέζυρ μεηά ηελ επηινγή θαη ηελ ζύληαμε ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ ηεο 
ηξηκεινύο επηηξνπήο θαη η ανάλητη καθηκόνηυν ηυν επιλεγένηυν αναμένεηαι να γίνει 
ηην Παπαζκεςή, 25 Φεβποςαπίος 2021. 

 

 
Ο Ππόεδπορ ηος Γ.. 

 
 

Κυνζηανηίνορ Βόληρ  
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