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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. 397/2022 (ΑΔΑ: 6031ΟΕΠ3-ΖΑΤ) 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 με την παρακάτω ειδικότητα και τους όρους που 

αναφέρονται παρακάτω, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Τετάρτη 16 

Νοεμβρίου 2022 έως την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 ώρα 12:00μμ με τους εξής τρόπους: 

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

επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων), ώρες 08:00 έως 15:00 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.   

 

1) Αριθμός θέσεων 

Το Δ.Σ με την . 397/2022 (ΑΔΑ: 6031ΟΕΠ3-ΖΑΤ) απόφασή του, καθόρισε την παρακάτω θέση ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΤΟΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

1 
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (παρ. 7 του άρ. 21 του ν. 2190/1994, 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 5 του Ν.2527/1997) 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/νση: Γεράνι Χανίων,Τ.Κ.:73014 

Τηλ.: 2821084008 

E-mail: metinoglou@deyaba.gr 

Πληρ: Μετίνογλου Ειρήνη 

ΓΕΡΑΝΙ,    16/11/2022 
   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  5587 
  

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
  

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
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 2. Απαιτούμενα Προσόντα 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 23 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 άδεια τεχνίτη υδραυλικού, τεχνίτη ηλεκτρολόγου, δίπλωμα οδήγησης κλπ 

. 

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) 

 Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα) 

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας. 

 Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών βασικής εκπαίδευσης. 

  
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 πέντε 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 08:00 έως 15:00  

στα τηλέφωνα 28210 84000 ή 28210 84008. 

 

Για τη ΔΕΥΑΒΑ 

Μαυρογένης Ευτύχης  

 

Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ 

ΑΔΑ: 957ΩΟΕΠ3-Τ3Φ
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