
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
(Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μακρυγιάννη 15Α , Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ                                                   ΑΔΑ: 7ΙΘΞΟΛΖΛ-Κ6Ξ
Τηλ.:2310460530-Fax:2310460531 
e-mail: deyak@thermi.gov.gr 
Πληροφορίες:κ. Κωστίκα Μαρία            
      

                                                                    Θέρµη, 22-06-2016
Αριθµ. Πρωτ.:1979

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ  1/ 1975-21-06-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Πλήρωσης τεσσάρων (4)  θέσεων, των ειδικοτήτων: ΔΕ Υδραυλικός,  Δ.Ε. Χειριστής Μηχ/των Έργου 
(Φορτωτή- Εκσκαφέα), Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόµος, µε σύµβαση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου 
Χρόνου της Δηµοτικής επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης  που  εδρεύει στη  Θέρµη  Θεσσαλονίκης 
(Μακρυγιάννη 15Α) .

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης Διοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δηµοσίων  Πολιτικών  Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Την  υπ΄ αριθµ. 18/1-3-2016 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Θέρµης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) µε θέµα: «Πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου οκτάµηνης διάρκειας».
5. Το υπ΄ αριθµ. 16421/10-3-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης µε θέµα: 

«Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο ΝΠΙΔ,  Δηµοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήµου Θέρµης Ν. Θεσσαλονίκης, (ανταποδοτικού χαρακτήρα)».

6. Την  υπ΄ αριθµ. 16629/12-5-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών  & Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε την 
οποία εγκρίθηκε για τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρµης η απασχόληση τεσσάρων  (4) ατόµων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε το αριθµ. 9468/13-5-2016 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  & Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα: «Έγκριση πρόσληψης 
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».

7. Την  υπ΄ αριθµ. 101/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Θέρµης (ΦΕΚ 1101/τ.Β΄/2-6-2011) περί 
συγχώνευσης Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρµης και Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μίκρας και σύστασης νέου νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 
µε την επωνυµία «Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρµης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.). 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη,  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης, που εδρεύει στη 
Θέρµη Θεσσαλονίκης (Μακρυγιάννη 15Α)  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 Διάρκεια 

σύµβασης
Αριθµός
ατόµων

100

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
15Α Τ.Κ. 57001 

ΘΕΡΜΗ ΔΕ Υδραυλικών 8 µήνες 2

101

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
15Α Τ.Κ. 57001 

ΘΕΡΜΗ

ΔΕ Χειριστής 
Μηχανηµάτων Έργων 
(Φορτωτή-Εκσκαφέα)

8 µήνες 1



ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

102

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
15Α Τ.Κ. 57001 

ΘΕΡΜΗ ΔΕ Τεχνίτης Οικοδόµος 8 µήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 α)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια 
Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του Π.Δ.112/2012 (*).
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου 
σπουδών  ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών 
Επαγγελµατικών  Σχολών  δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών  µαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών  µονάδων  της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικών  µονάδων  της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι  ο 
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την  έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 
συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον  Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια 
Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του Π.Δ. 112/2012 (*).
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
υπό την προϋπόθεση  ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την  έκδοση της 
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον  Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια 
Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του Π.Δ. 112/2012.
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου 
ή για υποψηφίους που 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 και αντίστοιχη  εµπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την  απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
(*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον  Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια 
Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του Π.Δ. 112/2012.
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου 
ή για υποψηφίους που 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 και αντίστοιχη  εµπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλµατος (*).
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν  άδεια την  οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 112/2012, εφόσον  στη 
νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται  η αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία  κτήσης αυτής, 
οφείλουν  να προσκοµίσουν  σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την  οποία να 
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το βαθµολογούµενο κριτήριο 
της εµπειρίας.



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων  έργων  Οµάδας Β΄, Τάξης Δ΄ 
σύµφωνα µε το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων  έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Β΄ Ειδικότητας 1 
του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.  1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 
9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την  υπ΄ αριθ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*).
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου 
σπουδών  ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών 
Επαγγελµατικών  Σχολών  Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών  Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών  µονάδων  της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών  µονάδων  της ηµεδαπής ή αλλοδαπής υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την  έκδοση της άδειας 
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων  έργων  Οµάδας Β΄, Τάξης Δ΄ 
σύµφωνα µε το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων  έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Β΄ Ειδικότητας 1 
του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.  1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 
9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την  υπ΄ αριθ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση (*).
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την  έκδοση της 
άδειας υπηρεσίας,  ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων  έργων  Οµάδας Β΄, Τάξης Δ΄ 
σύµφωνα µε το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων  έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Β΄ Ειδικότητας 1 
του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.  1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 
9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την  υπ΄ αριθ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση.
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ.  απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που 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 και αντίστοιχη εµπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*).
γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων  έργων  Οµάδας Β΄, Τάξης Δ΄ 
σύµφωνα µε το Π.Δ. 31/90 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων  έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Β΄ Ειδικότητας 1 
του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.  1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ. 
9.6.4. (Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την  υπ΄ αριθ. οικ.
71993/301/Φ113/3-7-2015 απόφαση.
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ.  απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που 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 και αντίστοιχη εµπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή (*).
γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν  άδεια την  οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον  στη νέα 
αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η  ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν 
να προσκοµίσουν  σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την  οποία να προκύπτουν  τα 
ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το βαθµολογούµενο κριτήριο 
της εµπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερµικά µηχανήµατα γίνονται  δεκτές και οι άδειες Μηχανοδηγών Χειριστών 
Μηχανηµάτων Εκτέλεσης Τεχνικών ΄Εργων,  που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 
6/τ.Α΄/12-1-1976). 

Στην  περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής,  για 
να γίνουν  δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν  βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναµίας 
και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής  µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης 
ηµεδαπής».



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών  και Επιχρισµάτων  ή 
Εργασιών  οπλισµένου και αόπλου σκυροδέµατος ή Γυψαδόρος-Σοβατζής ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των  παρακάτω σχολικών  µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών  ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τεχνικών  Επαγγελµατικών  Σχολών  (ΤΕΣ) Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ή Σχολής µαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983(ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιµος τίτλος 
σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ηµεδαπής  ή ισότιµος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή 
για υποψηφίους που 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 και αντίστοιχη εµπειρία τριών 
(3) ετών.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή 
για υποψηφίους που 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 και αντίστοιχη  εµπειρία έξι (6) 
µηνών.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν  την  αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την  υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον  η εξουσιοδότηση φέρει την  υπογραφή 
τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη  επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην 
ακόλουθη διεύθυνση:  Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήµου Θέρµης (Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ),  Μακρυγιάννη 
15Α, Τ.Κ. 570 01 ΘΕΡΜΗ  ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, απευθύνοντάς την  στο Διοικητικό Τµήµα,  υπόψη κ.. Καραµβαλάση 
Γεωργίας ή κ.  Κωστίκα Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310-460534,  2310-460532, 2310- 460530). 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 προθεσµία υποβολής των  αιτήσεων  είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την 
επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα 
της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων  του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον  η ανάρτηση είναι τυχόν 
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η  ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την  παρέλευση ολόκληρης της 
τελευταίας ηµέρας και  εάν  αυτή είναι,  κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία ή µη εργάσιµη), τότε η λήξη της προθεσµίας 
µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
Οι υποψήφιοι µπορούν  να αναζητήσουν  τα έντυπα των  αιτήσεων: α) στην  υπηρεσία µας στην  ανωτέρω διεύθυνση· β) 
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ  (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την  κεντρική σελίδα τη διαδροµή: 
Έντυπα αιτήσεων   Διαγωνισµών  Φορέων   Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) αλλά και στην  ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι  
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν  στην  κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί 
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισµών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ


