
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ’ αριθμ.  21/08-10-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 213/2019 Θέμα:  Προγραμματισμός  προσλήψεων  τακτικού 

προσωπικού.

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 08 

Οκτωβρίου  2019  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  11:00μ.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’ αριθμ. 5429/07-10-2019 

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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη 

(Μαριάννα)
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Ιωσηφίδης Ιωάννης
3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Δημητρίου Δημήτριος
4. Παπαδάκη Αθηνά 4. Σαραφιανός Χρήστος
5. Χατζηδημητρίου Φανή
6. Καρκαλή Μαρία
7. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Αν.  Γεν.  Δ/ντρια  κ.  Κωστίκα  Μαρία  και  η  κ. 

Ζωντανού Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται επείγουσα καθώς με το από 7/10/2019 email της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 
(το  οποίο  σας  επισυνάπτεται  στην  παρούσα)  μας  κοινοποιήθηκε  ότι  μετά  από  σημερινή 
επικοινωνία που είχε η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με το ΥΠ.ΕΣ., δύναται στην συμπληρωματική προκήρυξη 
της 3Κ να συμπεριληφθούν και αιτήματα και άλλων  Δ.Ε.Υ.Α. εφόσον αυτά υποβληθούν στο 
Υπουργείο Εσωτερικών εντός    δέκα ημερών   (το δεκαήμερο ισχύει από σήμερα). Καθώς οι 
ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε προσωπικό είναι κάτι παραπάνω από επιτακτικές  κρίνεται 
αναγκαία  η  έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.  και  η λήψη σχετικής  απόφασης  σχετικά με  το 
αντικείμενο του θέματος προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες ώστε το αίτημα 
να είναι εμπρόθεσμο καθώς τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι αρκετά 
μικρά.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η σύγκλιση της παρούσας συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o και μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη 

ότι  με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί  την επιχείρηση,  

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

στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…»  

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κεφαλαίου Β’  του Ο.Ε.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης «Η 

πρόσληψη  του  τακτικού  προσωπικού  γίνεται  από  το  Δ.Σ.  λαμβανομένων  υπόψη  των  

διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας..».
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Ο  Πρόεδρος  είπε  στα  μέλη  ότι,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  7  του 

ν.4368/2016  εξαιρέθηκε  από  την  πλήρη  αναστολή  προσλήψεων  τακτικού  προσωπικού 

κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που εφαρμόζεται 

στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών …, το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ 

που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Πρόκειται για υπηρεσίες για τις 

οποίες ο ΟΤΑ ή το ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης (δήμος, ΝΠΔΔ, ΦΟΔΣΑ, ΔΕΥΑ κ.λπ.) εισπράττει 

ανταποδοτικά τέλη από τους ωφελούμενους κατοίκους και αφορούν ιδίως τον τομέα …., της 

ύδρευσης/άρδευσης, της αποχέτευσης, … .

Επίσης,  η  πρόσληψη  τακτικού  προσωπικού  ΔΕ  και  ΥΕ  ανταποδοτικού  χαρακτήρα 

εξαιρέθηκε  και  από την απόφαση κατανομής που εκδίδεται  από τον Υπουργό Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό νευραλγικές 

υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης εκδόθηκε η με αριθμό 25εγκύκλιος (40703/16-12-2016) του Υπ. 

Εσωτερικών με την οποία  καλούνταν οι ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να υποβάλουν τα αιτήματά 

τους για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα μέχρι την 31η -1-2017. Τα δε 

ΝΠΙΔ των ΟΤΑ (ΔΕΥΑ, ΦΟΔΣΑ) για τακτικό προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Με την με αριθμό 202/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α και την 

αντίστοιχη  364/2018 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου εγκρίθηκε  ο  νέος  Ο.Ε.Υ.(  ΦΕΚ 

5316/Β’/27-11-2018)  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  στον  οποίο  προβλέφθηκαν  με  βάση  τις  πραγματικές 

ανάγκες  της  Δ.Ε.Υ.Α.  81  θέσεις  προσωπικού  εκ  των  οποίων  είναι  καλυμμένες  κατά  την 

παρούσα στιγμή οι 32. 

Με την με αριθμό 78/2019 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε  πολυετής προγραμματισμός 

προσλήψεων προσωπικού σύμφωνα με τις με αριθμό 2016/20-03-2019 και την 17210/26-03-

2019 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών ο οποίος προβλέπει την πρόσληψη εντός του έτους 

2020, 15 ατόμων, ειδικοτήτων που είναι απολύτως αναγκαίες για την στοιχειώδη λειτουργία 

της επιχείρησης. 

Ο  Πρόεδρος  στη  συνέχεια  είπε  ότι με  το  από 7/10/2019    email   της  Ένωσης   

Δημοτικών  Επιχειρήσεων  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.). κοινοποιήθηκε  στη 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  ότι  «….μετά  από  σημερινή  επικοινωνία  με  το  αρμόδιο  τμήματος  του  ΥΠΕΣ,  

ενημερωθήκαμε  ότι  η  παραπάνω προκήρυξη  μπορεί  να  συμπεριλάβει  και  τα  αιτήματα  και  

άλλων  Δ.Ε.Υ.Α. (πλην αυτών που ήδη περιλαμβάνονται)  εφόσον αυτά υποβληθούν στο 

Υπουργείο  Εσωτερικών εντός  δέκα  ημερών (το  δεκαήμερο  ισχύει  από  σήμερα).  

Δυστυχώς, η προθεσμία δεν πρόκειται να παραταθεί ..».

Επισήμανε δε, πως καθώς οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης είναι ιδιαίτερα αυξημένες 

διότι αφενός εξυπηρετεί στο σύνολο δέκα επτά (17) οικισμούς με πληθυσμό άνω των 55.000 

κατοίκων  (καταναλωτών), σε  τομείς  ύδρευσης,  άρδευσης  και  αποχέτευσης  λυμάτων  και 

όμβριων υδάτων, ένα γεγονός που από μόνο του δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο 

δυναμικό αφετέρου υπάρχουν πολλά έργα τα οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να 

επιτευχθεί η υλοποίηση των υποδομών σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν, και η Δ.Ε.Υ.Α. δεν 

έχει  πληρώσει  τον Ο.Ε.Υ.  ο οποίος εγκρίθηκε  τον Νοέμβριο του 2018 ώστε να μπορεί να 
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λειτουργήσει εύρυθμα και να προσφέρει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της στους καταναλωτές του 

Δήμου  έχει  ως συνακόλουθο  αποτέλεσμα  το  ήδη  επιβαρυμένο  υφιστάμενο  προσωπικό  να 

επιφορτιστεί  με επιπλέον εργασίες. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο η Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης να 

προβεί στην υποβολή αιτήματος υλοποίησης του προγραμματισμού προσλήψεων 19 ατόμων, 

καθώς  επιπλέον  έχουν  αποχωρήσει  άτομα  τα  οποία  απασχολούνταν  στη  Δ.Ε.Υ.Α.  με 

μετακίνηση από τον Δήμο και δεν θέλησαν την μετάταξή τους, προκειμένου να διασφαλισθεί η 

ομαλή ροή εκτέλεσης των εργασιών της επιχείρησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 Ο  Πρόεδρος,  έχοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  και  προκειμένου  να  διασφαλισθεί  η 

λειτουργία της επιχείρησης και η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες του Δήμου 

Θέρμης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πρότεινε την υποβολή  αιτήματος για την πρόσληψη 

προσωπικού  αορίστου  χρόνου  δέκα  εννέα  (19)  ατόμων,  οι  οποίοι  θεωρούνται  απολύτως 

αναγκαίοι για την στελέχωση των υπηρεσιών, των κάτωθι ειδικοτήτων, ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αριθμός 
Οργανικών 

Θέσεων

Αριθμός 
Καλυμμένων

Αριθμός 
Κενών 

Θέσεων

Αριθμός 
Αιτούμενων 

Θέσεων

1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 3 0 3 1

2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 1 0 1 1

3 ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΕ 1 0 1 1

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 1 0 1 1

5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 3 1 2 1

6 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΕ 7 3 4 4
7 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ ΔΕ 2 0 2 1

8
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ

ΔΕ 3 1 2 1

9
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ 1 0 1 1

10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ /ΒΟΗΘΟΙ 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΕ 12 7 5

3 (2 ΔΙΟΙΚΗΤΚΟΙ/1 
ΒΟΗΘΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗ)

11 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΕ 9 3 6 2
12 ΧΤΙΣΤΕΣ -ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΕ 2 0 2 1

13
ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΓΕΝΙΚΩ
Ν ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)

ΥΕ 6 4 2 1

Οι ανωτέρω θα φέρουν τα προσόντα που αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ.  της Δ.Ε.Υ.Α. 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία κατά κατηγορία και κλάδο.

Το  ύψος  της  συνολικής  ετήσιας  εκτιμώμενης  δαπάνης, για  την  πληρωμή  του 
προαναφερθέντος αιτούμενου προς πρόσληψη  προσωπικού ανέρχεται σε 271.000,00€. Στον 
προϋπολογισμό  έτους  2020,  όπου  προβλέπεται  να  γίνουν  οι  ανωτέρω  προσλήψεις,  θα 
εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις. Ομοίως για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, θα υπάρξει 
μέριμνα για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων 
ετών, με επιβάρυνση των κάτωθι Κ.Α Εξόδων:

 60-01-00-0000 με τίτλο: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛ.ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΤΑΚΤ
 60-01-00-0002 με τίτλο: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΠΡΟΣ. ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΤΑΚΤ
 60-02-00-0000   με τίτλο: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΤΑΚΤ
 60-02-00-0002 με τίτλο:  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΤΑΚΤΙ
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Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος,  για την πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου, 

δέκα εννέα (19) ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 

και τη σχετική με 25/ 16-12-2016 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών των κάτωθι ειδικοτήτων, 

ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αριθμός 
Οργανικών 

Θέσεων

Αριθμός 
Καλυμμένων

Αριθμός 
Κενών 

Θέσεων

Αριθμός 
Αιτούμενων 

Θέσεων

1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 3 0 3 1

2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 1 0 1 1

3 ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΕ 1 0 1 1

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 1 0 1 1

5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 3 1 2 1

6 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΕ 7 3 4 4
7 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ ΔΕ 2 0 2 1

8
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ

ΔΕ 3 1 2 1

9
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ 1 0 1 1

10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ /ΒΟΗΘΟΙ 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΕ 12 7 5

3 (2 ΔΙΟΙΚΗΤΚΟΙ/1 
ΒΟΗΘΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗ)

11 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΕ 9 3 6 2
12 ΧΤΙΣΤΕΣ -ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΕ 2 0 2 1

13
ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΓΕΝΙΚΩ
Ν ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)

ΥΕ 6 4 2 1

Οι  ανωτέρω  θα  φέρουν  τα  προσόντα  που  προβλέπονται  από  τον  Ο.Ε.Υ.  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την κείμενη νομοθεσία κατά κατηγορία και κλάδο.

Το  ύψος  της  συνολικής  ετήσιας  εκτιμώμενης  δαπάνης, για  την  πληρωμή  του 
προαναφερθέντος αιτούμενου προς πρόσληψη  προσωπικού ανέρχεται σε 271.000,00€.

2. Στον  προϋπολογισμό  έτους  2020,  όπου  προβλέπεται  να  γίνουν  οι  ανωτέρω 

προσλήψεις,  θα  εγγραφούν  οι  σχετικές  πιστώσεις.  Ομοίως  για  την  κάλυψη  της 

ανωτέρω δαπάνης, θα υπάρξει μέριμνα για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων 

στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, με επιβάρυνση των κάτωθι Κ.Α Εξόδων 
60-01-00-0000  με  τίτλο:  ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΥΠΑΛ.ΔΙΟΙΚ.&  ΟΙΚ.  ΤΑΚΤ,  60-01-00-0002 με  τίτλο: 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΠΡΟΣ. ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΤΑΚΤ,  60-02-00-0000   με τίτλο:  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΤΑΚΤ, 60-02-00-0002 με τίτλο:  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΤΑΚΤΙ.

3. Η παρούσα να διαβιβασθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

ΑΔΑ: 6Φ53ΟΛΖΛ-3ΜΨ



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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20 απόφαση 213/08-10-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: 6Φ53ΟΛΖΛ-3ΜΨ


	Εγκρίνεται ομόφωνα η σύγκλιση της παρούσας συνεδρίασης
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

		2019-10-08T15:06:43+0300
	Athens




