
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(ΦΕΚ 5316/Β’/27-11-2018)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  18/11-09-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 202/2018 Θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών 

(Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  11 

Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

έκτακτη  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  3670/06-09-2018  έγγραφη  πρόσκληση  του 

Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 

του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα εννέα(9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Καλαμπίδης Δημήτριος
8. Φωτιάδης Αθανάσιος
9. Λεμονάκη Χρυσούλα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 

Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του άρθρ.5  του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…»  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1069/80 παρ.1, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει,  «Δι` Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας συντασσομένον δι` αποφάσεως του Διοικητικού  

Συμβουλίου της επιχειρήσεως,  εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εσωτερικών μετά γνώμην των 

οικείων  Δημοτικών  ή  Κοινοτικών  Συμβουλίων,  καθορίζεται  η  οργάνωσις,  η  σύνθεσις  και  η  

αρμοδιότης των υπηρεσιών,  ο αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού αναλόγως  

προς  τας  ανάγκας  της  επιχειρήσεως,  ή  κατά μισθολογικά  κλιμάκια  κατανομή των θέσεων  του  

προσωπικού καθ` ομάδας ειδικοτήτων και αναλόγως της βαθμίδος εκπαιδεύσεως, αι αποδοχαί, ως  

και ο τρόπος προσλήψεως και απολύσεως και το αρμόδιον προς τούτο όργανον».
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Στη συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε  στα μέλη ότι  με  αφορμή τα τελευταία  έργα  που έχουν 

ενταχθεί σε Ε.Π. διαφάνηκε έντονα το γεγονός ότι η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. υστερεί σε προσωπικό και 

πρέπει  να  στελεχωθεί  με  αυτό  το  επιστημονικό  προσωπικό  ώστε  να  αποκτήσει  διαχειριστική 

επάρκεια. Επιπλέον στις αρχές του έτους 2018 με τις διατάξεις του ν. 4512/18 (ΦΕΚ 5/17.01.2018 

τεύχος Α') επήλθαν αλλαγές σχετικά με τον τρόπο επιλογής του Γενικού Διευθυντή και των μελών 

του Δ.Σ.. Καθώς στον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. υφίσταται άρθρο που καθορίζει τον τρόπο επιλογής 

του Γενικού Διευθυντή κρίνεται αναγκαίο αυτό να προσαρμοστεί αναλόγως και να συμπεριληφθεί 

στον νέο Ο.Ε.Υ.. Έτσι επανεκτιμήθηκαν και επαναξιολογήθηκαν οι ανάγκες σε προσωπικό αλλά και 

η διάρθρωση των τμημάτων στο σύνολό τους ώστε η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να μπορεί να ανταπεξέλθει στον 

ολοένα αυξανόμενο όγκο των εργασιών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης τόσο σε τεχνικό όσο 

και σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο. 

 Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η λήψη νέας απόφασης, η οποία θα περιέχει το σύνολο 

των τροποποιήσεων και θα εγκρίνει τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών στο σύνολό του και 

ανάκληση της με αριθμό 74/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι με τις με αριθμό  40 & 58/2011 αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την αντίστοιχη  63168/2011 απόφαση του Γ.Γ. αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε ο Ο.Ε.Υ. εσωτερικών υπηρεσιών της ενιαίας Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 

κατά  τη  σύστασή  της(2011),  όπου  είχαν  προβλεφθεί  όλες  οι  απαραίτητες  θέσεις  εργασίας, 

προκειμένου στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης μετά από την συνένωση  των Δ.Ε.Υ.Α. 

Μίκρας και Θέρμης και την υπηρεσία Ύδρευσης του πρώην Δήμου Βασιλικών έχοντας υπόψη την 

κάλυψη των αναγκών των πολιτών του Δήμου Θέρμης στον τομέα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και 

Άρδευσης. 

Με την με  αριθμό ΔΙΠΙΔΔ/Β.10Ε.Ε./2/ οικ.22225/08−11/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών επιβλήθηκε  στα ΝΠ.Ι.Δ.  των Ο.ΤΑ η κατάργηση των κενών θέσεων που υπήρχαν 

στους Ο.Ε.Υ. και η  Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε εκτέλεση της ανωτέρα εγκυκλίου προέβη στην κατάργηση των 

θέσεων παρακάμπτοντας το γεγονός ότι αυτό σήμαινε την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της με 

μειωμένο προσωπικό. 

Ο Πρόεδρος επισήμανε δε, ότι η ενιαία Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δεν είχε προλάβει να στελεχωθεί με νέο 

προσωπικό λόγω του μικρού διαστήματος μεταξύ της ψήφισης του νέου Ο.Ε.Υ. και της κατάργησης 

των θέσεων (διάστημα δύο μηνών 18/10/2011 έγκριση και 30/12/2011 κατάργηση).  Επιπλέον 

τόνισε ότι γεγονός που ενίσχυσε την υποστελέχωση της ενιαίας Δ.Ε.Υ.Α ήταν και  ο περιορισμός 

των  προσλήψεων  που  ίσχυε  πριν  την  συνένωση  (πρόγραμμα  Καλλικράτης)  με  αποτέλεσμα  οι 

επιχειρήσεις να μην έχουν επαρκές προσωπικό ακόμη και πριν τη σύσταση των ενιαίας Δ.Ε.Υ.Α.. Τα 

έτη που μεσολάβησαν η  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  προσπάθησε να ανταπεξέλθει  στις  υποχρεώσεις  της  με  το 

ελλιπές προσωπικό της το οποίο υπερέβη πολλές φορές των δυνατοτήτων του προκειμένου να 

ανταποκριθεί με συνέπεια όχι μόνο στα καθήκοντά του αλλά και στην κάλυψη των αναγκών των 

πολιτών του Δήμου προκειμένου να μην εκλείπει το βασικότερο κοινωνικό αγαθό, το νερό. 

Στη  συνέχεια  είπε,  ότι   η  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  πολλές  φορές,  προς  ενίσχυση  του  υφιστάμενου 

προσωπικού, που αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 241 υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ., προέβη σε πρόσληψη 

1 Τα ανωτέρω 24 άτομα αφορούν σε εργατοτεχνικό προσωπικό, διοικητικό, προσωπικό οικονομικής υπηρεσίας, προσωπικό 
τεχνικής υπηρεσίες, τεχνικοί βιολογικού σταθμού και καταμετρητές)
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προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης ή και οκτάμηνης διάρκειας, μέτρο που δεν αποδείχτηκε 

αποτελεσματικό παρά αποσπασματικό καθώς το προσωπικό αυτό προκειμένου να παρέχει έστω τις 

βασικές του υπηρεσίες θα έπρεπε να εκπαιδευτεί και μέχρι να γίνει αυτό είχε φτάσει ο χρόνος 

αποχώρησης του.

Συνεπώς είναι εκ των ων ουκ άνευ η τροποποίηση του υφιστάμενου Ο.Ε.Υ. ο οποίος και 

παρουσιάζεται  τροποποιημένος  ως  κάτωθι,  έχοντας  επαναξιολογήσει  και  λάβει  υπόψη  τις 

υφιστάμενες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε προσωπικό προκειμένου αυτή να ανταπεξέλθει με συνέπεια 

στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών του δήμου για υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης 

και άρδευσης αλλά και να αποκτήσει η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. την διαχειριστική επάρκεια που απαιτείται  

ώστε να μπορεί να χειρίζεται αυτόνομα τα έργα που εκτελούνται ή και θα εκτελεστούν στο μέλλον. 

Συμπλήρωσε δε ότι η πλήρωση των θέσεων του Ο.Ε.Υ. θα είναι πάντα σύμφωνη αφενός με τις 

κείμενες διατάξεις περί προσλήψεων αφετέρου με την οικονομική θέση της επιχείρησης. Ομοίως 

είπε ότι ο Ο.Ε.Υ. της επιχείρησης θα πρέπει να είναι αυτός που θα παρέχει στην επιχείρηση την 

ευελιξία ώστε να μπορεί να προβεί σε προσλήψεις όταν οι συνθήκες (θεσμικές και οικονομικές) το 

επιτρέπουν.  Ενημέρωσε δε τα μέλη ότι επιπλέον όλων σε εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή της 

νέας Ε.Ε.Λ. όπου και εκεί μετά την ολοκλήρωσή της θα απαιτηθεί η στελέχωση της με ανθρώπινο 

δυναμικό, διαφορετικά ένα τόσο μεγάλο έργο θα απαξιωθεί . 

Με  βάση  το  νέο  Ο.Ε.Υ.  το  ανθρώπινο  δυναμικό  που  θα  πρέπει  να  στελεχώσει  την 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., η οποία καλείται να εξυπηρετήσει πληθυσμό 55.201 ατόμων, ανέρχεται συνολικά  σε 

81 θέσεις εργασίας και είναι τουλάχιστον κατά 21 θέσεις εργασίας λιγότερες από τον αρχικό Ο.Ε.Υ. 

(2011),  πριν την κατάργηση των θέσεων. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχει εγκριθεί ήδη 

η πρόσληψη επτά (7) επιπλέον ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. ενώ η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. απασχολεί 

προσωπικό με ειδικές ανάγκες για το οποίο υπάρχει η πιθανότητα να συνεχίσει να απασχολείται 

στην επιχείρηση με βάση τις διατάξεις του νόμου 3227/04.

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι οι κάτωθι τροποποιήσεις διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με 

τις Διευθύνσεις Διοικητικού- Οικονομικού και Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ώστε να υπάρξει 

ρεαλιστική αποτύπωση των αναγκών της επιχείρησης τόσο σε προσωπικό όσο και της  βέλτιστης 

διάρθρωσης των τμημάτων προκειμένου αυτά να καταστούν λειτουργικά στα πλαίσια του σκοπού 

που επιτελεί η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

Ειδικότερα με τη σειρά των άρθρων του Ο.Ε.Υ. όπως αυτός ισχύει μέχρι την παρούσα οι 

τροποποιήσεις έχουν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ- ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Άρθρο 4  ο   -  Κάλυψη θέσεων διευθυντών και προϊσταμένων οργανικών μονάδων  

Ο  Γενικός  Διευθυντής  και  οι  Διευθυντές  των  Υπηρεσιών  (Τεχνικών  και  Διοικητικών  &  Οικονομικών)  
προσλαμβάνονται  με  απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  με  επιλογή,  μετά  από  δημόσια  διακήρυξη  όπου 
αναφέρονται τα τυπικά και ειδικά προσόντα των θέσεων (περ. ιβ, παρ. 2, αρ. 14, ν. 2190/1994), ή επιλέγονται από  
το υφιστάμενο τακτικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. 

τροποποιείται ως εξής:
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Ο  Γενικός  Διευθυντής  και  οι  Διευθυντές  των  Υπηρεσιών  (Τεχνικών  και  Διοικητικών  &  Οικονομικών)  
προσλαμβάνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Διευθυντής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  
1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει( άρθρ.6 ν. 1069/80). Οι Διευθυντές,  με επιλογή, μετά από δημόσια 
διακήρυξη όπου αναφέρονται τα τυπικά και ειδικά προσόντα των θέσεων (περ. ια, παρ. 2, αρ. 14, ν. 2190/1994), ή 
επιλέγονται  από  το  υφιστάμενο  τακτικό  προσωπικό  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  εφόσον  πληρούν  τις  αντίστοιχες  
προϋποθέσεις. 

2. Άρθρο 7§2 Εξωτερικοί  συνεργάτες   «Η  αμοιβή των παραπάνω θα γίνεται  πάντοτε  με σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  νομοθετικές  διατάξεις  (Π.Δ.  28/1980)  Τα  ποσά  της  αμοιβής  τους  θα  
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

τροποποιείται ως εξής: 

Η   αμοιβή  των  παραπάνω  θα  γίνεται  πάντοτε  με  σύμβαση  παροχής  υπηρεσιών  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις. Τα ποσά της αμοιβής τους θα καθορίζονται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τον  
Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  Υπηρεσιών  και  Προμηθειών  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  στα  μέρη  που  δεν  
αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις.

3. Άρθρο 8  ο   - Διάρθρωση υπηρεσιών   

 «Η διάρθρωση των Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ έχει ως ακολούθως:

1. Γενική Διεύθυνση

1.1. Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης και Λοιπών Διευθύνσεων

1.2. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού – Ειδικών Μελετών

1.3. Γραφείο Πληροφορικής & Ηλεκτρονικής Διοίκησης

1.4. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 

1.5. Γραφείο Ιατρού Εργασίας

1.6. Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας

1.7. Γραφείο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης

Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία

2.1. Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

2.1.1.    Γραφείο Γραμματείας

2.2.      Τμήμα  Διοικητικών  Υπηρεσιών   

2.2.1. Γραφείο Γραμματείας, Πρωτοκόλλου, Γενικών Καθηκόντων 

2.2.2.   Γραφείο Προσωπικού, Εκπαίδευσης Προσωπικού 

2.2.3.  Γραφείο Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 

2.3. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών   

2.3.1.   Γραφείο Προϋπολογισμού & Ελέγχου, Λογιστηρίου & Ταμείου

4.3.2. Γραφείο  Προσωπικού- Μισθοδοσίας

2.3.3.    Γραφείο Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθήκης

2.4. Τμήμα Καταναλωτών, Καταγραφής, Έκδοσης & Βεβαίωσης Λογαριασμών   

3.1. Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών & Έκδοσης Αδειών Σύνδεσης

3.2. Γραφείο Καταγραφής Κατανάλωσης & Ελέγχου

3.3. Γραφείο Έκδοσης & Βεβαίωσης Λογαριασμών

3. Τεχνική Υπηρεσία
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3.1. Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

1.1.1. Γραφείο Γραμματείας 

1.1.2. Γραφείο Μελετών, Ειδικών Μελετών,  Τοπογραφήσεων,

 3.2. Τμήμα Ύδρευσης & Άρδευσης

3.2.1. Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης

3.2.2. Γραφείο Εξωτερικού Υδραγωγείου & Δεξαμενών

3.2.3. Γραφείο Συνδέσεων Δικτύου Ύδρευσης

3.2.4. Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύων Άρδευσης

3.3. Τμήμα Αποχέτευσης

3.3.1. Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου Αποχέτευσης

3.3.2. Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Κ.Α.Α. & Αντλιοστασίων

3.3.2. Γραφείο Συνδέσεων Δικτύου Αποχέτευσης

3.4. Τμήμα Ηλεκτρολογικών & Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η/Μ)

3.4.1. Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων Η/Μ

3.4.2. Γραφείο Κίνησης – Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων

3.4.3. Γραφείο Λειτουργίας & Η/Ε – Αυτοματισμών G.I.S. – SCADA – νέων τεχνολογιών

3.5. Τμήμα  Βιολογικού Καθαρισμού, Ποιοτικού Ελέγχου, Προστασίας Περιβάλλοντος & Υδάτινων Πόρων

3.5.1. Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Βιολογικού Σταθμού

3.5.2. Γραφείο Εργαστηρίου & Ελέγχου – Χημείο

3.5.3. Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος 

3.5.4. Γραφείο Διαχείρισης, Υδάτινων Πόρων, Διαφύλαξης Υδροφόρου Ορίζοντα»

τροποποιείται ως εξής: 

Άρθρο 8ο - Διάρθρωση υπηρεσιών

Η διάρθρωση των Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ έχει ως ακολούθως:

1. Γενική Διεύθυνση

1.1 Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης και Λοιπών Διευθύνσεων

2.    Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία

2.1.      Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  

2.1.1.    Γραφείο Γραμματείας 

2.2.      Τμήμα  Διοικητικών  Υπηρεσιών    

2.2.1. Γραφείο Γραμματείας, Πρωτοκόλλου, Γενικών Καθηκόντων 

2.2.2.    Γραφείο Προσωπικού, Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης Προσωπικού  

2.2.3      Γραφείο Πληροφορικής 

2.2.4      Γραφείο Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας  

       2.3    Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  

2.3.1. Γραφείο Προϋπολογισμού & Ελέγχου, Λογιστηρίου & Ταμείου 

2.3.2. Γραφείο Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 

2.3.3.    Γραφείο Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθήκης 

       2.4 Τμήμα Καταναλωτών, Καταγραφής, Έκδοσης & Βεβαίωσης Λογαριασμών 
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2.4.1 Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών & Έκδοσης Αδειών Σύνδεσης 

3.4. Γραφείο Καταγραφής Κατανάλωσης & Ελέγχου 

3.5. Γραφείο Έκδοσης & Βεβαίωσης Λογαριασμών 

3. Τεχνική Υπηρεσία

3.1.      Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας  

3.1.1.    Γραφείο Γραμματείας 

  3.2. Τμήμα Ύδρευσης & Άρδευσης

3.2.2. Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης

3.2.5. Γραφείο Εξωτερικού Υδραγωγείου & Δεξαμενών

3.2.6. Γραφείο Συνδέσεων Δικτύου Ύδρευσης

3.2.7. Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύων Άρδευσης

3.3  Τμήμα Μελετών, Τοπογραφήσεων και Επίβλεψης Μελετών  και Έργων

               3.3.1.    Γραφείο Μελετών, Τοπογραφήσεων και  Ειδικών Μελετών Τ.Υ.

               3.3.2     Γραφείο Επίβλεψης Μελετών και Έργων

              3.3.3.    Γραφείο Προγραμματισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού

3.3.4    Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων Η/Μ

3.3.5     Γραφείο Κίνησης – Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων

3.3.6      Γραφείο Λειτουργίας & Η/Ε – Αυτοματισμών G.I.S. – SCADA – νέων    

τεχνολογιών

           3.4. Τμήμα Αποχέτευσης  & ΕΕΛ

       3.4.1.   Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου Αποχέτευσης

3.4.2.    Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Κ.Α.Α. & Αντλιοστασίων

3.4.3.    Γραφείο Συνδέσεων Δικτύου Αποχέτευσης

3.4.4.    Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Ε.Ε.Λ.

   3.5. Τμήμα  Ποιοτικού Ελέγχου, Προστασίας Περιβάλλοντος & Ελέγχου Υδάτινων Πόρων

3.5.1.    Γραφείο Εργαστηρίου & Ποιοτικού Ελέγχου-Χημείο

3.5.2.    Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος

3.5.3.    Γραφείο Διαχείρισης, Υδάτινων Πόρων, Διαφύλαξης Υδροφόρου Ορίζοντα

4. Άρθρο 9ο – Ειδικότητες, προσόντα τακτικού & έκτακτου προσωπικού, οργανικές θέσεις 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α
ΟΡΓ. 

ΘΕΣΕΙΣ
Μηχανολόγοι  –  Μηχανικοί  ή 
Ηλεκτρολόγοι-Μηχανικοί

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής 
ή της ημεδαπής Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου.

1ΠΕ Ειδικά  προσόντα:  α)  Εμπειρία  σε  θέματα  του 
αντικειμένου  τους,  β)  Γνώση  μιας  ξένης  γλώσσας,  γ) 
χειρισμό Η/Υ.

Χημικός Μηχανικός Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής 
ή της ημεδαπής Χημικού Μηχανικού.

1ΠΕ Ειδικά  προσόντα:  α)  Εμπειρία  σε  θέματα  του 
αντικειμένου  τους,  β)  Γνώση  μιας  ξένης  γλώσσας,  γ) 
χειρισμό Η/Υ.

Διοίκησης  Επιχειρήσεων  ή 
Λογιστών

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής 
ή της ημεδαπής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής

1
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Τ.Ε. Ειδικά  προσόντα:  α)  Εμπειρία  σε  θέματα  του 
αντικειμένου τους, β) Χειρισμός Η/Υ.

Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της αλλοδαπής 
ή της ημεδαπής Μηχανολόγου Μηχανικού.

1Τ.Ε. Ειδικά  προσόντα:  α)  Εμπειρία  σε  θέματα  του 
αντικειμένου τους, β) Χειρισμός Η/Υ.

Τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων Τυπικά  προσόντα:  Απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου 
Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού 
Λυκείου,  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής 
Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ή  Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ,  ή 
Απόφοιτος  Ι.Ε.Κ.  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολών της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

1

Δ.Ε. Ειδικά  προσόντα:  α)  Εμπειρία  σε  θέματα  του 
αντικειμένου τους, β) Χειρισμός Η/Υ. γ) Άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

Εργοδηγοί  όλων  των  ειδικοτήτων 
(π.χ.  βοηθοί  χημικοί,  μηχανικοί, 
κλπ)

Τυπικά  προσόντα:  Απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου 
Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού 
Λυκείου,  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής 
Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ή  Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ,  ή 
Απόφοιτοι  Ι.Ε.Κ.   ή  άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

1

Δ.Ε. Ειδικά  προσόντα:  α)  Εμπειρία  σε  θέματα  του 
αντικειμένου τους, β) Χειρισμός Η/Υ. γ) Άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

Τεχνίτες -Υδραυλικοί Τυπικά  προσόντα:  Απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου 
Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού 
Λυκείου,  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής 
Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ή  Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ.,  ή 
άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  της 
αλλοδαπής.

3

Δ.Ε. Ειδικά  προσόντα:  α)  Εμπειρία  σε  θέματα  του 
αντικειμένου τους, β) Χειρισμός Η/Υ. γ) Άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

Τεχνίτες  –Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων

Τυπικά  προσόντα:  Απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου 
Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού 
Λυκείου,  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής 
Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ή  Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ.,  ή 
άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  της 
αλλοδαπής.

2

Δ.Ε. Ειδικά  προσόντα:  α)  Εμπειρία  σε  θέματα  του 
αντικειμένου τους, β) Χειρισμός Η/Υ. γ) Άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

Χειριστές Μηχανημάτων Έργων Τυπικά  προσόντα:  α)  Απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου 
Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού 
Λυκείου,  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής 
Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ή  Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ,  ή 
άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  της 
αλλοδαπής, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2

Δ.Ε.
Ειδικά προσόντα: Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου 
τους.

Ηλεκτροτεχνίτες - ηλεκτρολόγοι Τυπικά  προσόντα:  α)  Απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου 
Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού 
Λυκείου,  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής 
Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ή  Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ,  ή 
άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  της 
αλλοδαπής,  β)  άδεια  γ΄  κατηγορίας  εγκαταστάτη  ή 
συντηρητή.

1
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Δ.Ε. Ειδικά  προσόντα:  α)  Εμπειρία  σε  θέματα  του 
αντικειμένου τους, β) Χειρισμός Η/Υ. γ) Άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

Τεχνίτες Σωληνώσεων Τυπικά  προσόντα:  Απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου 
Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού 
Λυκείου,  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής 
Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ή  Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ.,  ή 
άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  της 
αλλοδαπής.

4

Δ.Ε. Ειδικά  προσόντα:  α)  Εμπειρία  σε  θέματα  του 
αντικειμένου τους, β) Χειρισμός Η/Υ. γ) Άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

Οδηγοί Αυτοκινήτων    Τυπικά  προσόντα:  α)  Απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου 
Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού 
Λυκείου,  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής 
Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ή  Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ,  ή 
άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  της 
αλλοδαπής  και  ελλείψει  αυτών απολυτήριο  τριτάξιου 
γυμνασίου ή κατώτερης τεχνικής σχολής, ή δημοτικού 
σχολείου.  β)  άδεια  ικανότητος  οδηγού  αντίστοιχης 
κατηγορίας οχήματος.

3

                Δ.Ε. ή Υ.Ε Ειδικά  προσόντα:  α)  Εμπειρία  σε  θέματα  του 
αντικειμένου τους.

Διοικητικοί  –  Ταμίες-  Βοηθοί 
Λογιστές

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, ή απολυτήριος 
τίτλος  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού  Λυκείου,  ή  Απόφοιτοι  Ι.Ε.Κ.  ή  άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 7

Δ.Ε. Ειδικά  προσόντα:  α)  Εμπειρία  σε  θέματα  του 
αντικειμένου τους,  β) χειρισμός Η/Υ, γ) άριστη γνώση 
γραφομηχανής δ)  γνώση λογιστικής.

Καταμετρητές-Υδρομετρητές Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, ή απολυτήριος 
τίτλος  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού  Λυκείου,  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος 
σχολών της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής  και  ελλείψει 
αυτών  απολυτήριο  τριτάξιου  γυμνασίου  ή  κατώτερης 
τεχνικής σχολής, ή δημοτικού σχολείου.

4

Δ.Ε. ή Υ.Ε. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα υδραυλικής, β) 
χειρισμός  Η/Υ,  γ)  άδεια  οδήγησης  μοτοποδηλάτου  ή 
αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

Εργάτες Ύδρευσης -Αποχέτευσης Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, ή απολυτήριος 
τίτλος  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  απολυτήριο  τριτάξιου 
γυμνασίου ή κατώτερης τεχνικής σχολής, ή δημοτικού 
σχολείου. 4

Δ.Ε. ή Υ.Ε. Ειδικά  προσόντα:  α)  Εμπειρία  στην  άσκηση 
επαγγέλματος,  β)  άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  β’ 
ερασιτεχνικού.

Προσωπικό  Καθαριότητας 
εσωτερικών & εξωτερικών χώρων

Τυπικά  προσόντα:  Απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή 
κατώτερης τεχνικής σχολής. 1

Υ.Ε. Ειδικά προσόντα: Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος.

τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 9  ο   –   

1.   Ειδικότητες, προσόντα τακτικού & έκτακτου προσωπικού, οργανικές θέσεις   

α/
α Ειδικότητα ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ  

ΘΕΣΕΙΣ
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1

Νομικός Σύμβουλος Τυπικά  προσόντα:  Δικηγόρος  παρ’  Εφέτες  εγγεγραμμένος  
στον Δικηγορικό Σύλλογο. 1

ΠΕ

Ειδικά  προσόντα:  Δικηγορική  προϋπηρεσία,  επαγγελματική  
εμπειρία,  δικαστηριακή  και
συμβουλευτική,  τουλάχιστον  πέντε  (5)  ετών  από  την  
εγγραφή  τους  στο  Δικηγορικό  Σύλλογο.  Μεταπτυχιακό  
Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Αστικό Δίκαιο.

2

Πολιτικοί Μηχανικοί Τυπικά προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή  
της  ημεδαπής  Πολιτικού  Μηχανικού.  Άδεια  εξασκήσεως  
επαγγέλματος.

3

ΠΕ
Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) χειρισμό Η/Υ.

3

Τοπογράφοι Αγρονόμοι Τυπικά προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή  
της  ημεδαπής  ΑΓΡΟΝΌΜΟΥ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ.  Άδεια  
εξασκήσεως επαγγέλματος.

1

ΠΕ Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) χειρισμό Η/Υ.

4

Μηχανικοί Περιβάλλοντος Τυπικά προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή  
της ημεδαπής Μηχανικοί Περιβάλλοντος. Άδεια εξασκήσεως  
επαγγέλματος.

1

ΠΕ Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) χειρισμό Η/Υ.

5

Μηχανολόγοι  –  Μηχανικοί  ή  
Ηλεκτρολόγοι-Μηχανικοί

Τυπικά προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή  
της  ημεδαπής  Μηχανολόγου  –  Ηλεκτρολόγου.  Άδεια  
εξασκήσεως επαγγέλματος.

2

ΠΕ Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) χειρισμό Η/Υ.

6

Χημικοί Τυπικά προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή  
της ημεδαπής Χημικού. 1

ΠΕ
Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) χειρισμό Η/Υ.

7

Χημικός Μηχανικός Τυπικά προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή  
της ημεδαπής Χημικού. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. 2

ΠΕ Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) χειρισμό Η/Υ.

8

Οικονομικό Τυπικά προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή  
της ημεδαπής Οικονομικού 2

Π.Ε.
Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) χειρισμό Η/Υ.

9

Διοίκησης  Επιχειρήσεων  & 
Οργανισμών

Τυπικά προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή  
της ημεδαπής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών 1

Π.Ε. Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) χειρισμό Η/Υ.

10

Διοίκησης  Επιχειρήσεων  ή  
Λογιστών

Τυπικά προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ  της αλλοδαπής ή  
της ημεδαπής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής 1

Τ.Ε. Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) Χειρισμός Η/Υ.

11

Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τυπικά προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ  της αλλοδαπής ή  
της ημεδαπής Μηχανολόγου Μηχανικού. 3

Τ.Ε. Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) Χειρισμός Η/Υ.

12

Πολιτικοί  Μηχανικοί  έργων  
υποδομής

Τυπικά προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ  της αλλοδαπής ή  
της ημεδαπής Πολιτικού Μηχανικού. 1

ΤΕ Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) Χειρισμός Η/Υ.

[9]
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Τεχνολόγων Τροφίμων Τυπικά προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ  της αλλοδαπής ή  
της ημεδαπής Τεχνολόγου Τροφίμων 1

Τ.Ε. Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) Χειρισμός Η/Υ.

14

Μηχανικός  Αυτοματισμού-
Ηλεκτρονικός 

Τυπικά προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ  της αλλοδαπής ή  
της ημεδαπής Μηχανικού Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικού 2

Τ.Ε.  Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) Χειρισμός Η/Υ.

15

Πληροφορικής Τυπικά προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ  της αλλοδαπής ή  
της  ημεδαπής  τμήματος  Πληροφορικής  και  Τεχνολογίας  
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή  
Τεχνολογίας  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών  ή  
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ 

1

Τ.Ε.
 Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) χειρισμό Η/Υ.

16

Τεχνικοί  όλων  των  
ειδικοτήτων  (Μηχανοτεχνίτες  
Ηλεκτροσυγκολητές,  
Ηλεκτροτεχνίτες)

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού  
Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικής  
Επαγγελματικής  Σχολής  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ή  
Σχολής Ο.Α.Ε.Δ,  ή Απόφοιτος  Ι.Ε.Κ.  ή άλλος ισότιμος τίτλος  
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2

Δ.Ε.
Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους,  β) Χειρισμός Η/Υ.  γ)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’  
ερασιτεχνικού.

17

Τεχνίτες Δομικών έργων Τυπικά  προσόντα:  Απολυτήριος  τίτλος  Τεχνικού  
Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής  
Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ή  Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ,  ή  
Απόφοιτος  Ι.Ε.Κ.  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

1

Δ.Ε. Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) Χειρισμός Η/Υ. 

18

Τεχνίτες -Υδραυλικοί Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού  
Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικής  
Επαγγελματικής  Σχολής  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ή  
Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ.,  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

7

Δ.Ε.
Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

19

Τεχνίτες  –Εγκαταστάσεων  
Επεξεργασίας Λυμάτων

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού  
Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικής  
Επαγγελματικής  Σχολής  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ή  
Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ.,  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

4

Δ.Ε.
Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

20

Χειριστές  Μηχανημάτων  
Έργων

Τυπικά  προσόντα:  α)  Απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου  
Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  
Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης,  ή  Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ,  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) άδεια ασκήσεως  
επαγγέλματος.

3

Δ.Ε. Ειδικά  προσόντα:  Εμπειρία  σε  θέματα  του  αντικειμένου  
τους.

[10]
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Ηλεκτροτεχνίτες  -  
ηλεκτρολόγοι

Τυπικά  προσόντα:  α)  Απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου  
Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  
Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης,  ή  Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ,  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  
σχολών  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής,  β)  άδεια  γ΄  
κατηγορίας εγκαταστάτη ή συντηρητή.

2

Δ.Ε. Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους,  β) Χειρισμός Η/Υ.  γ)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’  
ερασιτεχνικού.

22

Τεχνίτες-  Εγκαταστάτες  
Σωληνώσεων

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού  
Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικής  
Επαγγελματικής  Σχολής  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ή  
Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ.,  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

4

Δ.Ε. Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους,  β) Χειρισμός Η/Υ.  γ)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’  
ερασιτεχνικού.

23

Οδηγοί  Φορτηγών 
Αυτοκινήτων       

Τυπικά  προσόντα:  α)  Απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου  
Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  
Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης,  ή  Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ,  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ελλείψει αυτών  
απολυτήριο  τριτάξιου  γυμνασίου  ή  κατώτερης  τεχνικής  
σχολής, ή δημοτικού σχολείου. β) άδεια ικανότητος οδηγού  
αντίστοιχης κατηγορίας οχήματος.

2

Δ.Ε. ή Υ.Ε Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους.

24

Μηχανολόγοι  –  Τεχνίτες  
οχημάτων μηχανημάτων

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού  
Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικής  
Επαγγελματικής  Σχολής  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ή  
Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ,  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

1

Δ.Ε.
Ειδικά προσόντα: Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα  
του αντικειμένου τους, β) άδεια άσκησης επαγγέλματος, γ)  
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

25

Χημικοί Εργαστηρίων Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού  
Λυκείου,  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικής  
Επαγγελματικής  Σχολής  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  ή  
Σχολής  Ο.Α.Ε.Δ,  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

1

Δ.Ε.
Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους,  β) Χειρισμός Η/Υ.  γ)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’  
ερασιτεχνικού.

26

Διοικητικοί  –  Ταμίες-  Βοηθοί  
Λογιστές

Τυπικά  προσόντα:  Δίπλωμα  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  
(Ι.Ε.Κ)  οποιασδήποτε  ειδικότητας  του  τομέα
Χρηματοπιστωτικών  και  Διοικητικών  Υπηρεσιών  (πρώην  
Οικονομίας  και  Διοίκησης)  ή  Απολυτήριο  Λυκείου,  ή  
απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου,  ή άλλος ισότιμος τίτλος  
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

12

Δ.Ε.

Ειδικά προσόντα:  α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου  
τους  (Διοίκηση  Επιχειρήσεων  /λογιστική)  τουλάχιστον  2  
ετών,  β)  χειρισμός  Η/Υ,  γ)   για  τους  βοηθούς  λογιστές  
γνώσεις λογιστικής.

[11]
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Καταμετρητές-Υδρομετρητές Τυπικά  προσόντα:  Απολυτήριο  Λυκείου,  ή  απολυτήριος  
τίτλος  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού  
Επαγγελματικού  Λυκείου,  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολών  
της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής  και  ελλείψει  αυτών  
απολυτήριο  τριτάξιου  γυμνασίου  ή  κατώτερης  τεχνικής  
σχολής, ή δημοτικού σχολείου(για όσους έχουν αποφοιτήσει  
μέχρι το 1980).

9

Δ.Ε. ή Υ.Ε.
Ειδικά  προσόντα:  α)  Εμπειρία  σε  θέματα  υδραυλικής,  
β)γνώση χειρισμού Η/Υ  γ) άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου  
ή αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

28

Κλητήρες  Γενικών  
Καθηκόντων

Τυπικά  προσόντα:  Απολυτήριο  Λυκείου,  ή  απολυτήριος  
τίτλος  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού  
Επαγγελματικού Λυκείου ή απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου  
ή  κατώτερης  τεχνικής  σχολής,  ή  δημοτικού  σχολείου  (για  
όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980)

1

Δ.Ε. ή Υ.Ε.
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος, β)  
άδεια  οδήγησης  μοτοποδηλάτου  ή  αυτοκινήτου  β’  
ερασιτεχνικού.

29

Προσωπικό  Καθαριότητας  
εσωτερικών  &  εξωτερικών  
χώρων

Τυπικά  προσόντα:  Απολυτήριο  τριτάξιου  γυμνασίου  ή  
κατώτερης τεχνικής σχολής ή δημοτικού σχολείου(για όσους  
έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980).

1

Υ.Ε. Ειδικά προσόντα: Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος.

30

Εργάτες  ύδρευσης  
-αποχέτευσης  (γενικών  
καθηκόντων)

Τυπικά  προσόντα:  Απολυτήριο  Λυκείου,  ή  απολυτήριος  
τίτλος  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου,  ή  Τεχνικού  
Επαγγελματικού Λυκείου ή απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου  
ή  κατώτερης  τεχνικής  σχολής,  ή  δημοτικού  σχολείου(για  
όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980). 

6

Υ.Ε. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος, β)  
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

31
Οικοδόμοι /Χτίστες

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος  
ειδικότητας  Κτίστη  ή  Τοιχοποιών  και  Επιχρισμάτων  ή  
Εργασιών  Οπλισμένου  και  Αόπλου  Σκυροδέματος  ή  
αντίστοιχο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  των  
παρακάτω  σχολικών  μονάδων:  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 Απολυτήριο  
Λυκείου,  ή  απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  
Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή απολυτήριο  
τριτάξιου  γυμνασίου  ή  κατώτερης  τεχνικής  σχολής,  ή  
δημοτικού σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το  
1980). 

2

Δ.Ε. ή Υ.Ε.
Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος, β)  
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

Σύνολο Θέσεων 81

2. Οι  ειδικότητες του έκτακτου-εποχικού προσωπικού να είναι  ανάλογες και  σύμφωνες με τις  προβλεπόμενες  
οργανικές θέσεις. 

Επίσης   κρίνεται  αναγκαία,  προκειμένου  στην  εύρυθμη  λειτουργία  της  επιχείρησης,  η  τροποποίηση  των 
κατωτέρων άρθρων:

5. Άρθρο 10ο - Ειδικότητες και προσόντα γενικού διευθυντή και διευθυντών υπηρεσιών   
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1. Για  τη  θέση  του  Γενικού  Διευθυντή  προσλαμβάνεται  ή  επιλέγεται  από  το  Δ.Σ.  κάτοχος  πτυχίου 
τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  κατά  προτίμηση  από  Σχολή  Θετικών  ή  Οικονομικών  Επιστημών  ή 
Πολυτεχνείου, με ειδικά προσόντα: α) προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση σε Ο.Τ.Α. ή σε Επιχείρηση  
Ο.Τ.Α. ή σε άλλη υπηρεσία του Δημόσιου ή σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιείται 
στον τομέα των αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Ως επικουρικά προσόντα που λαμβάνονται υπόψη για την 
επιλογή  του  Γενικού  Διευθυντή  καθορίζονται:  α)  Μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  (Μ.Δ.Ε.  ή/και  
Διδακτορικό)  σε  αντικείμενο  σχετικό  με  τη  λειτουργία  της  Δ.Ε.Υ.Α.  (ύδρευση,  αποχέτευση)  ή  με  τη 
διοίκηση επιχειρήσεων ή με τη διαχείριση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, και β) Άριστη γνώση 
μιας ξένης γλώσσας.

2. Για τη θέση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προσλαμβάνεται ή επιλέγεται από 
το Δ.Σ. εργαζόμενος με ειδικότητα Π.Ε. Οικονομικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών ή Τ.Ε.  
Οικονομικού, με εμπειρία στη διαχείριση Δημοτικών Επιχειρήσεων.

3. Για τη θέση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών προσλαμβάνεται ή επιλέγεται από το Δ.Σ. εργαζόμενος  
με  ειδικότητα  Π.Ε.  ή  Τ.Ε.  Μηχανολόγου  Μηχανικού  ή  Π.Ε.  Πολιτικού  Μηχανικού  ή  Π.Ε.  Χημικού 
Μηχανικού με ανάλογη εμπειρία στη διαχείριση (μελέτη και επίβλεψη)  τεχνικών υπηρεσιών και έργων.

τροποποιείται ως εξής: 

«Για τη θέση του Γενικού Διευθυντή εφαρμόζονται  αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1069/1980  
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

6. Άρθρο 16  ο  - Γραφείο ιατρού εργασίας     μεταφέρεται στο Διοικητικό τμήμα  όπου και ενοποιείται με το άρθρο 
17ο και αναριθμείται σε άρθρο  22ο με τίτλο: Γραφείο ιατρού εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας

Επιπλέον στο κείμενο : Το Γραφείο Ιατρού Εργασίας τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Γενικού Διευθυντή 
Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων σε θέματα:

τροποποιείται ως εξής: 

Το Γραφείο Ιατρού Εργασίας τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Προϊσταμένου Διοικητική Υπηρεσίας και  
όταν αυτός απουσιάζει του Δ/ντη Δ.Ο.Υ.. 

7. Άρθρο 17  ο  -  Γραφείο τεχνικού ασφαλείας     μεταφέρεται στο Διοικητικό τμήμα  όπου και ενοποιείται με το 
άρθρο 16ο και αναριθμείται σε άρθρο  22ο με τίτλο: Γραφείο Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας

Επιπλέον  στο  κείμενο  : Το  Γραφείο  Τεχνικού  Ασφαλείας  τελεί  υπό  την  εποπτεία  και  τον  έλεγχο  του  Γενικού 
Διευθυντή.

τροποποιείται ως εξής: 

Το Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Προϊσταμένου Διοικητική Υπηρεσίας  
και όταν αυτός απουσιάζει του Δ/ντη Δ.Ο.Υ.. 

8. Άρθρο 18ο - Γραφείο πολιτικής σχεδίασης  έκτακτης ανάγκης  

Αναριθμείτε σε άρθρο 16ο  

Επιπλέον στο κείμενο :Το Γραφείο Πολιτικής Σχεδίασης  Έκτακτης Ανάγκης τελεί υπό την εποπτεία και των έλεγχο 
του Γενικού Διευθυντή. 

τροποποιείται ως εξής: 

Το Γραφείο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Γενικού Διευθυντή 
και όταν αυτός απουσιάζει από τον Πρόεδρο της Επιχείρησης. 

9. Το 19ο και 20ο άρθρο αναριθμούνται σε άρθρο 21ο  και  40ο   αντίστοιχα και μεταφέρονται ως έχουν στις 
υποκείμενες υπηρεσίες Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υπηρεσίας λόγω της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών.

10. Από το 21ο  άρθρο και έως και το άρθρο 23ο  αναριθμούνται σε 17ο έως και 19ο 
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11. το  άρθρο  24ο  αναριθμείται  σε  20ο και  ο  τίτλος:  Γραφείο  προσωπικού,  εκπαίδευσης  προσωπικού 
τροποποιείται ως εξής :

Άρθρο 20ο- Γραφείο Προσωπικού, Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης Προσωπικού 

12. Μετά το  20ο  μεταφέρεται  το  πρώην  άρθρο  19ο και  αναριθμείται  σε  Άρθρο  21ο  με  τίτλο: -  Γραφείο  
πληροφορικής 

13.  Μετά το 21ο μεταφέρονται τα  άρθρο 16ο &17ο και αναριθμούνται σε Άρθρο 22ο με τίτλο: - Γραφείο Ιατρού  
Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας

14. Το 25ο άρθρο μεταφέρεται στο τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και διατηρεί την αρίθμηση του

15. Το άρθρο 26ο αναριθμείται σε 23ο

16. Το άρθρο 27ο αναριθμείται σε 24ο

17. Το άρθρο 28ο καταργείται καθώς ενσωματώθηκε στο άρθρο 20

18. Το  άρθρο  29ο  αναριθμείται  σε  26ο   και  προστίθεται  στην  δεύτερη  παράγραφο  μετά  την  φράση   «  ..σε 
συνεργασία με τον Προϊστάμενο του τμήματος» η φράση «, τα εμπλεκόμενα τμήματα…»  

19. Τα άρθρα 30- και 33 αναριθμούνται σε 27ο έως και 30ο 

20. Στο άρθρο 28ο  ( 31ο ) από τον τίτλο διαγράφεται η φράση - έκδοσης αδειών σύνδεσης. Επίσης στο ίδιο άρθρο 
διαγράφονται οι παράγραφοι:  12- & 14

21. Το Άρθρο 34ο - Αρμοδιότητες διευθυντού τεχνικής υπηρεσίας αναριθμείται σε άρθρο 31ο 

22. Το άρθρο 35ο αναριθμείται σε άρθρο 38ο  και μεταφέρεται στο τμήμα: Τμήμα Μελετών, Τοπογραφήσεων και 
Επίβλεψης Μελετών  και Έργων 

           Από το παρόν άρθρο διαγράφονται οι παρ. 8,9,10 & 11:

23. Τα άρθρα 36ο – και 39ο αναριθμούντα  σε 32ο – και 35ο 

24. Στο άρθρο 35ο (39ο) προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

5. Η χορήγηση βεβαιώσεων για την ύπαρξη ή όχι αγωγών μπροστά από συγκεκριμένα οικόπεδα.

6. Η έκδοση διαπιστωτικής πράξης κατόπιν τεχνικού ελέγχου για την εξακρίβωση  της δυνατότητας  
σύνδεσης με το δίκτυο των οικοδομών ή άλλων εγκαταστάσεων.

7. Ο έλεγχος των σχεδίων που αφορούν τις συνδέσεις με τα δίκτυα ή τον χώρο των υδρομετρητών  
και επί τόπου έλεγχος για την καταλληλότητα του χώρου αυτού.

25. Το άρθρο 40ο αναριθμείται σε 36ο

26. Το άρθρο 41ο έως και 44ο αναριθμούνται  σε 44ο  έως και 47ο 

27. Στο άρθρο 44ο (41ο) στον τίτλο: Προϊστάμενος τμήματος αποχέτευσης προστίθεται η φράση & ΕΕΛ

28. Στο άρθρο 47ο (44ο) προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

5. Η χορήγηση βεβαιώσεων για την ύπαρξη ή όχι αγωγών μπροστά από συγκεκριμένα οικόπεδα.

6. Η έκδοση διαπιστωτικής πράξης κατόπιν τεχνικού ελέγχου για την εξακρίβωση  της δυνατότητας  
σύνδεσης με το δίκτυο των οικοδομών ή άλλων εγκαταστάσεων.

7. Ο έλεγχος των σχεδίων που αφορούν τις συνδέσεις με τα δίκτυα.

29.  Κατόπιν του άρθρου 36ο  προστίθεται άρθρο 37ο με τίτλο: 

 Τμήμα Μελετών, Τοπογραφήσεων και Επίβλεψης Μελετών  και Έργων
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Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών, Τοπογραφήσεων και Επίβλεψης Μελετών  και Έργων

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών, Τοπογραφήσεων και Επίβλεψης Μελετών  και Έργων προΐσταται όλων  
των γραφείων του Τμήματος αυτής και συντονίζει τις εργασίες τους δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες προς τους  
υπεύθυνους των γραφείων και το λοιπό προσωπικό.

 Είναι υπεύθυνος:

• Απέναντι του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών για τις πράξεις ή και παραλείψεις των οργάνων της υπηρεσίας  
του.

• Για την εφαρμογή & τήρηση μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής πάσης φύσεως έργων και  
στη  λειτουργία   - συντήρησης- τοποθέτηση  Η/Μ .  

• Για τη σύνταξη εισηγήσεων &  μελετών  όλων των θεμάτων που αφορούν  την ΤΥ καθώς και για την  
έγκριση μελετών από τις αρμόδιες αρχές

• Για  τη  σύνταξη  εισηγήσεων,  μελετών,  διακηρύξεων,  Τευχών  Δημοπράτησης  που  αφορούν  όλα  τα  
προγραμματισμένα  έργα  ύδρευσης,  άρδευσης,  αποχέτευσης  ακαθάρτων   αποχέτευσης  ομβρίων,  ΕΕΛ,  
εγκαταστάσεων Η/Μ, GIS, SCADA 

• Για την εφαρμογή των προγραμματισμένων έργων, Μελετών & κατασκευών

• Για τον συντονισμό & έλεγχο διενέργειας διαγωνισμών μελετών & έργων

•  Για τον συντονισμό & έλεγχο επίβλεψης μελετών,  έργων και εγκαταστάσεων

• Για  τη  σωστή  και  συνεχή  λειτουργία  και  συντήρηση  όλων  των  Η/Μ,  GIS,  SCADA και  πάσης  φύσεως  
οχημάτων της επιχείρησης

• Τον  προϊστάμενο  του  τμήματος   Μελετών,  Τοπογραφήσεων  και  Επίβλεψης  Μελετών   και  Έργων  
αναπληρώνει  ένας από τους υπεύθυνους των γραφείων της υπηρεσίας αυτής,  εφόσον διαθέτει τα κατάλληλα  
προσόντα κατόπιν απόφασης του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

30. Μετά το άρθρο 38ο  προστίθεται νέο άρθρο 39ο με τίτλο: Γραφείο Επίβλεψης Μελετών και έργων

Μεριμνά  για  την  επίβλεψη  μελετών  και  έργων  της  επιχείρησης  που  έχουν  δημοπρατηθεί  από   το  γραφείο  
Μελετών, Τοπογραφήσεων και  Ειδικών Μελετών Τ.Υ .

Στις αρμοδιότητές του είναι η:

1. Επίβλεψη διοίκηση και διαχείριση έργων από το στάδιο δημοπράτησης μέχρι το τελικό στάδιο της οριστικής  
παραλαβής αυτών, για την εκκαθάριση και την παράδοση στη λειτουργία.

2.  Τεχνική επίβλεψης για τις προμήθειες των υλικών των σχετικών με τα εκτελούμενα έργα.

3. Τήρηση αρχείου έργων.

4. Τήρηση στατιστικών στοιχείων των δραστηριοτήτων με βάση τα μηνιαία δελτία εργασιών.

5. Επίβλεψη για την εκτέλεση των ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

31. Το άρθρο 45ο  καταργείται 

32. Τα  άρθρα 46ο- και 48ο  αναριθμούνται σε 41ο  έως και 43ο 

33. Από το άρθρο 49ο και στον τίτλο αφαιρείται η φράση: βιολογικού καθαρισμού 

34. Το άρθρο 50 αναριθμείται  σε 48ο  και  εντάσσεται  στο τμήμα Αποχέτευσης & Ε.Ε.Λ..  Επίσης   στον τίτλο η 
φράση:… και συντήρησης Βιολογικού Σταθμού τροποποιείται ως εξής: …..και συντήρησης ΕΕΛ

35. Τα άρθρα 51ο  -& 53ο  αναριθμούνται σε 50ο  -& 52ο

Στο ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

36. Τα άρθρα από 54ο -91ο  αναριθμούνται σε 53ο -90ο σε συνέχεια 
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37. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» και στο Άρθρο 57ο (58ο) - «Πρόσληψη τακτικού προσωπικού»

Προστίθεται  προοίμιο ως εξής:
Προοίμιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1069/80 «Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης  
(Δ.Ε.Υ.Α.)  αποτελούν  νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της  παρ.  4  του  άρθρου  252  του Κώδικα  Δήμων  και  
Κοινοτήτων  (ΚΔΚ),  όπως  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  πρώτο  του  ν.  3463/2006  (Α'  114)  έχουν  κοινωφελή  και  μη  
κερδοσκοπικό  χαρακτήρα  και  διέπονται  από  τους  κανόνες  της  ιδιωτικής  οικονομίας,  εφόσον  δεν  ορίζεται  
διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010  
(Α' 87).»

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:  5)Αι κατά τας  
εκάστοτε κειμένας διατάξεις  επί  του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως αρμοδιότητες του  
Δημάρχου ασκούνται προκειμένου περί του κατά την προηγουμένην παράγραφον προσωπικού, υπό του Προέδρου  
του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως.

Και  παράγραφος 1 ως εξής:

1. Αντιστοιχία οργάνων λήψης αποφάσεων 

Όπου στη κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Δήμαρχος νοείται ο Πρόεδρος της Επιχείρησης, όπου αναφέρεται  

Δημοτικό Συμβούλιο ή οικονομική (ή σε παλαιότερες διατάξεις η δημαρχιακή) επιτροπή νοείται το Διοικητικό  

Συμβούλιο, όπου υπάλληλος του Δήμου νοείται υπάλληλος της Δημοτικής Επιχείρησης. 

38. Η παρ. 1του άρθρου 57 (58)  αναριθμείται σε 2 

2. Η πρόσληψη  του τακτικού προσωπικού γίνεται,  εφόσον  υπάρχουν κενές  οργανικές  θέσεις  και  πάγιες 

ανάγκες  της  επιχείρησης,  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  που  βεβαιώνονται  με  γραπτές  εισηγήσεις  του 

Διευθυντή ή του αρμόδιου Προϊσταμένου. Κάθε προσλαμβανόμενος πρέπει να έχει τα προβλεπόμενα από τον 

Ο.Ε.Υ. προσόντα  της αντίστοιχης ειδικότητας.

και τροποποιείται ως εξής:
Η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού γίνεται, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και πάγιες ανάγκες  

της επιχείρησης, επί της αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο που βεβαιώνονται  με γραπτές εισηγήσεις του  

Διευθυντή ή του αρμόδιου Προϊσταμένου. Κάθε προσλαμβανόμενος πρέπει να έχει τα προβλεπόμενα από τον  

Ο.Ε.Υ. προσόντα  της αντίστοιχης ειδικότητας.

39. Η παρ.2 του άρθρου 57 (58) αναριθμείται σε 3 

3. Η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού γίνεται  από το Δ.Σ.  λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της  

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 2190/1994) μετά από εισήγηση του Γεν. Διευθυντή και κατόπιν προκήρυξης  

της θέσης. 

και τροποποιείται ως εξής:
Η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού γίνεται από το Δ.Σ. λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της εκάστοτε  

ισχύουσας νομοθεσίας  (ν.  2190/1994)  μετά από εισήγηση του Γεν.  Διευθυντή και  κατόπιν προκήρυξης  της  

θέσης. Η τοποθέτηση δύναται να διενεργείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. .

40. Το άρθρο 58(59) – «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού»

Η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού γίνεται μετά από εισήγηση του Γεν. Διευθυντή από το Δ.Σ. λαμβανομένων 
υπόψη των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Η  εισήγηση  του  Γεν.  Διευθυντή  πρέπει  να  αιτιολογεί  την  ανάγκη  που  επιβάλλει  την  πρόσληψη  του 
έκτακτου προσωπικού.
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τροποποιείται ως εξής:

Η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού γίνεται,  μετά από εισήγηση του Γεν. Διευθυντή , επί της αρχής από το Δ.Σ. 
λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.  Η τοποθέτηση δε αυτών από τον  
Πρόεδρο του Δ.Σ.. Ομοίως ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κατά αντιστοιχία Δημάρχου, δύναται να επιλέξει προσωπικό για  
την κάλυψη έκτακτων αναγκών( άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994) και να προβεί στην τοποθέτηση αυτών στις  
αντίστοιχες θέσεις.

Η  εισήγηση  του  Γεν.  Διευθυντή  πρέπει  να  αιτιολογεί  την  ανάγκη  που  επιβάλλει  την  πρόσληψη  του 
έκτακτου προσωπικού.

41. Το άρθρο 59(60) - Συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α. σε ειδικά προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε  
ειδικά  προγράμματα  του  Ο.Α.Ε.Δ.  που  έχουν  ως  στόχο  την  καταπολέμηση  της  ανεργίας.  Στο  πλαίσιο  των  
προγραμμάτων  αυτών  και  εφόσον  το νομικό  και  θεσμικό  πλαίσιο επιτρέπει  τη  συμμετοχή  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  είναι  
δυνατή η πρόσληψη προσωπικού σε ειδικότητες ανάλογες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 9 του παρόντος 
οργανισμού. Η διάρκεια και η σχέση εργασίας των υπαλλήλων αυτής της κατηγορίας διέπεται από τα όσα ορίζει το 
εκάστοτε πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. 

τροποποιείται ως εξής:
Άρθρο 59ο- Συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α. σε ειδικά προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε  
ειδικά  προγράμματα  του  Ο.Α.Ε.Δ.  που  έχουν  ως  στόχο  την  καταπολέμηση  της  ανεργίας.  Στο  πλαίσιο  των  
προγραμμάτων  αυτών  και  εφόσον  το νομικό  και  θεσμικό  πλαίσιο επιτρέπει  τη  συμμετοχή  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  είναι  
δυνατή η πρόσληψη προσωπικού σε ειδικότητες ανάλογες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 9 του παρόντος 
οργανισμού ανεξάρτητα από την πλήρωση ή μη των κενών οργανικών θέσεων. Η διάρκεια και η σχέση εργασίας 
των υπαλλήλων αυτής της κατηγορίας διέπεται από τα όσα ορίζει το εκάστοτε πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. 

42. Το άρθρο 73(74) – «Πειθαρχικά παραπτώματα»

42.1  Στην παράγραφο 1 διαγράφεται η φράση «συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών  
εν ώρα υπηρεσίας»  και δημιουργείται νέα παράγραφος με αριθμό 16¨Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και  
ουσιών εν ώρα υπηρεσίας»

42.2  Οι παράγραφοι 16,17 & 18 αναριθμούνται σε 17,18 & 19 αντίστοιχα

42.3  Στην παράγραφο 3 προστίθεται φράση:  « Η αδικαιολόγητη απουσία και η απουσία χωρίς προηγούμενη  
ειδοποίηση της υπηρεσίας»

42.4  Στην παράγραφο 18(17) διαγράφεται η φράση « σύμφωνα με το άρθρο 58 του παρόντος Οργανισμού» 
και αντικαθίστανται από την φράση « σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία»

43. Το άρθρο 74(75) – «Πειθαρχικές Ποινές»

43.1  Στην  παράγραφο  3  διαγράφεται  η  φράση  «πειθαρχική  ποινή  δεν  επιβάλλεται »   και  το  παρών 
τροποποιείται ως εξής: « Για πειθαρχικό παράπτωμα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Οργανισμό ισχύουν οι  
διατάξεις περί πειθαρχικών παραπτωμάτων του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα όπως αυτός ισχύει κάθε φορά».

43.2  Στην παρ. 5 και ειδικότερα στην περ. 5.1 προστίθεται η φράση: Στην περίπτωση πρόκλησης ζημίας, από  
παράπτωμα αυτής της κατηγορίας, δύναται να επιβληθεί βαρύτερη πειθαρχική ποινή.

43.3  Στην παρ. 5 και ειδικότερα στην περ. 5.3 προστίθεται η φράση:  αλλά και στην περίπτωση υποτροπής  
παραπτωμάτων  που  τιμωρούνται  με  έγγραφη  επίπληξη  ή  και  προφορική  παρατήρηση  (κατ  επανάληψη  
παράβαση).

43.4  Στην παρ. 5 και ειδικότερα στις περ. 5.2, 5.3 προστίθενται εντός παρένθεσης οι αριθμοί &16 & στην περ.  
5.4 προστίθενται εντός παρένθεσης &19 και διαγράφεται ο αριθμός 16.

43.5  Στο τέλος της παρ. 5 προστίθεται παράγραφος: «* Αναλόγως του αποτελέσματος που παράγεται από το  
παράπτωμα δύναται αυτό να αξιολογείται μεμονωμένα και να επιβάλλεται η ανάλογη κύρωση τεκμηριωμένα».

44. Στο άρθρο 75(76) – «Πειθαρχικές διαδικασίες»
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44.1   Στην παράγραφο 1.4 μετά τη φράση «… και να εισηγηθούν προς το Δ.Σ.» προστίθεται η φράση «…ή προς  
το Πειθαρχικό Συμβούλιο».

44.2  Στην παράγραφο 2, στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η πρόταση:  «… Το πειθαρχικό Συμβούλιο  
είναι  αρμόδιο  για  την  αξιολόγηση  των  παραπτωμάτων  που αφορούν  στη  στέρηση  αποδοχών,  τη  διενέργεια  
απολογίας και την εισήγηση στο Δ.Σ. όταν αυτό αφορά σε αργία ή οριστική απόλυση».

45. Στο άρθρο 76(77) –Απολογία

45.1  Στην παράγραφο 4 μετά τη φράση  «… και  να ασκηθεί  έφεση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου» 
προστίθεται η φράση «…ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου».

45.2  Στην παράγραφο 6 μετά τη φράση «… Το Διοικητικό Συμβούλιο» προστίθεται η φράση «…ή το Πειθαρχικό  
Συμβούλιο».

46. Το ακροτελεύτιο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:»

Από  την  πλήρωση  του  συνόλου  των  θέσεων  του  παρόντος  Ο.Ε.Υ.   προκαλείται  δαπάνη  σε  βάρος  του 
προϋπολογισμού  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης & Αποχέτευσης  (Δ.Ε.Υ.Α.)  του  Δήμου Θέρμης  
ύψους 1.436.020,00€. Οι σχετικές πιστώσεις θα εγγράφονται αναλογικά  στον γενικό Κ.Α 60.  «Αμοιβές  
Προσωπικού»

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου και τις σχετικές διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

1. Ανακαλεί την με αριθμό 74/2018 απόφαση του και εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό 

μέρος της απόφασης.

2. Εγκρίνει τις τροποποιήσεις όπως αυτές παρουσιάζονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

3. Εγκρίνει  τον  Οργανισμό  Εσωτερικών  Υπηρεσιών  της Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) στο σύνολο του, όπως αυτό παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Η παρούσα να  διαβιβασθεί  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  του Δήμου Θέρμης  για  την  σύμφωνη 
γνώμη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1069/80.

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 18 απόφαση 202/11-09-2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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