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Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΒΑ έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 εδάφιο ιε του  Ν.2190/94(ΦΕΚ 28/Α) Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 

Ν. 4539/2018. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4325/2015 και άρθρου 36 του ν.4765/2021 

3. Τη με αρ. 288/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΓΘΟΕΠ3-02Μ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ με την 

οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού στη ΔΕΥΑΒΑ με δίμηνη σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προσληφθούν στις παρακάτω ειδικότητες, με τους όρους που 

αναφέρονται παρακάτω, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Πέμπτη 26 

Αυγούστου 2021 έως την Τετάρτη 01 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 12:00 με τους εξής τρόπους λόγω του περιορισμού 

της διάδοσης του κορωνοϊού: 

1) σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά (υπόψη της 

επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων), ώρες 09:00 έως 14:00 ή  

2) ηλεκτρονικά στο info@deyaba.gr 

Αντίγραφο της πρόσκλησης και αιτήσεις θα μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τον πίνακα 

ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ στην παραπάνω διεύθυνση και ηλεκτρονικά από το site της ΔΕΥΑΒΑ, deyava.gr.  

Λόγω περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, πληροφορίες θα δίδονται μόνο τηλεφωνικά. 

 

1) Αριθμός θέσεων 

Το Δ.Σ με την 288/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΓΘΟΕΠ3-02Μ) απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΤΟΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
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1) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. 
ειδικοτήτων (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) 
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και 
Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ 

Εμπειρία επαγγελματία 
οδηγού αυτοκινήτου μετά 
την απαιτούμενη άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/νση: Γεράνι Χανίων,Τ.Κ.:73014 

Τηλ.: 2821084008,Fax: 2821084010 

E-mail: metinoglou@deyaba.gr 

Πληρ: Μετίνογλου Ειρήνη 

ΓΕΡΑΝΙ,    26/08/2021 
   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  3988 
  

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
  

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
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ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος 
τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού 
Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του 
Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα 
Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 
1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και 
Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών 
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού 
Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής 
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 
1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας 

2) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C 
κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει) 

3) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.). 

4) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ADR για 
την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 

2 Τ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

1) Πτυχίο ή Δίπλωμα Λογιστικής,  
2) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) 
επεξεργασίας κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων και 
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

Προϋπηρεσία στη 
Λογιστική τουλάχιστον 18 
μηνών μετά την κτήση 
πτυχίου.  

 

 

 2. Απαιτούμενα Προσόντα 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών, να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού στη ΔΕΥΑΒΑ 

σύμφωνα με τον ΟΕΥ, καθώς και το κώλυμα του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, να έχουν την υγεία και τη φυσική 

καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν και να 

πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Στην 

περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες από μία (1) αιτήσεις ανά ειδικότητα, θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα 

αξιολογούμενα προσόντα όπως αναφέρονται στον πίνακα. 

3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με το έντυπο της αίτησης και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα χορηγηθούν από το Τμήμα 

Διοικητικό της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της ΔΕΥΑΒΑ, καλούνται τα προσκομίσουν τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

 Αίτηση (επισυνάπτεται) 
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 Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα) 

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας. 

 Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών όπου απαιτούνται. 

 Απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες όπου απαιτούνται. 

  
Με την επιλογή, για την ολοκλήρωση της πρόσληψης προσκομίζονται επιπλέον: 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

2. Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (από επίσημο έγγραφο) 

3. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο) 

4. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος. 

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση. 
 

4. Επιλογή 

Η επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ έπειτα από την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής 

αξιολόγησης αιτήσεων και διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια από της προσλήψεως και για δύο μήνες. 
 

5. Δημοσίευση Πρόσκλησης 

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί επτά ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής, στη 

Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πλατανιά και στην 

ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων. 
 

6. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά από το Γραφείο προσωπικού, ημέρες εργάσιμες και ώρες 09:00 έως 14:00  

στα τηλέφωνα 28210 84000 ή 28210 84008. 

 

Για τη ΔΕΥΑΒΑ 

Μαυρογένης Ευτύχης  

 

Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ 

ΑΔΑ: 6Λ62ΟΕΠ3-Θ9Ξ
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