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Αριθ. Απόφασης : 3/2017 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσοπουρίδου Αικατερίνη 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Πρακτικού της 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της 

23/1/2017 

 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 23η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ηµέρα της 

εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Βόλου σε 

∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθµ. 

3423/19/1/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά 

σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Ο ασκών καθήκοντα ∆ηµάρχου κ. Θεοδώρου Αθανάσιος, σύµφωνα µε το άρθρο 67 

παρ. 6 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένη, Αποστολάκης Ιάσων, Βλιώρας Γεώργιος, Γαλάτης 

Απόστολος, Γανωτής Κων/νος, Γαργάλας Κων/νος, Γρηγορίου Ιωάννης (παρών από το 8
ο
 

θέµα της Η.∆.), ∆ραµητινός Ματθαίος, Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζέρβας Ανδρέας, 

Θεοδώρου Αθανάσιος, Κάλλης Στέφανος, Καλογήρου Φρειδερίκη, Κανελλής Νικόλαος, 

Καντόλα Βιολέττα, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κότογλου ∆έσποινα, Λαΐνας Ιωάννης, 

Λαµπρινίδης Φώτιος, Λιβογιάννης ∆ηµήτριος, Μαλαµατίνης Απόστολος, Μιτζικός Μιχαήλ, 

Μορφογιάννη Αναστασία, Μουλάς Γεώργιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Οικονόµoυ 

Αναστασία, Παπαευσταθίου Στέργιος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πέγιος ∆ηµήτριος, Πράττος 

Γεώργιος, Σαββάκης Αριστείδης, Σουΐπας Γεώργιος, Σταυρίδης Αθανάσιος, Στεφόπουλος 

Χρήστος, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία, Τσακανίκας Απόστολος, Τσαλούχας Θεόδωρος, 

Χάλαρη Σοφία, Χαυτούρας Νικόλαος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

- ∆ιαµαντένιας Θεολόγος, ∆ουλόπουλος Αριστοτέλης, Καλυβιώτης Αχιλλέας, Κοκκινάκη 

Φωτεινή, Μολοχίδης Ιωάννης, Νάνος Απόστολος, Παπατόλιας Απόστολος, Στόϊκος 

Νικόλαος, Τσοπουρίδου Αικατερίνη (απόντες) 

- Καντόλας ∆ηµήτριος (σε αργία) 

 

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τµήµατος 

Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα Νταφοπούλου Γεωργία. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2017 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

 Έγκριση της υπ’ αριθµ. 2/2017 της ∆ΕΥΑΜΒ αναφορικά µε τον 

«Προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ 

ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017». 

 

 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα -µε τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος-  έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το µε αριθµ. πρωτ. 4369/23-1-2017 

έγγραφο του ασκούντα καθήκοντα ∆ηµάρχου, το µε αριθµ. πρωτ. 677/20-1-2017 έγγραφο του 

Προέδρου του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΜΒ µε το οποίο διαβιβάζει την αριθµ. 2/2017 απόφαση του 

∆.Σ. της ∆ΕΥΑΜΒ σχετικά µε τον Προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού 

κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017: 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                               Βόλος  23 . 01 . 2017                                    

       ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 4369                         

       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         

 

                                                                                    ΠΡΟΣ: Πρόεδρο του   

                                                                                     ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

                                                                                                                          κο Γ. Μουλά 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφασης για τον Προγραµµατισµό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε 

και ΥΕ, στη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β., έτους 2017». 

 

Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθµ. 002/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β. για τον 

Προγραµµατισµό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ, έτους 2017 και 

παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στην ηµερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου προς έγκριση. 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ     

                                                                                                                ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
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                                  Βόλος: 20/01/2017 

                                 Αρ. Πρωτ. : 677 

                                 

                                                                                          Προς 

 

          

 

ΤΜΗΜΑ 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 

FAX: 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

Ελ. Καραπάνου 

2421075128 

2421075135 

 

  

Ασκούντα καθήκοντα 

 ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ 

κ. Αθ. Θεοδώρου 

  

          

 

 

 

 

 

Σας διαβιβάζουµε: 

 

Την υπ’ αριθµ. 002/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΜΒ σχετικά µε την:  

«Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ ανταποδοτικού 

χαρακτήρα,  έτους 2017».    
και παρακαλούµε για την εισαγωγή του ως άνω θέµατος  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση. 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆ΕΥΑΜΒ 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 

Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ 

Τηλ.  24210 75126 

FAX: 24210 75135                                                                                                          

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από τα Πρακτικά της 01ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ, 

Έκτακτης - Κατεπείγουσας  

  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΜΒ 

 

Στο Βόλο, σήµερα  20/01/2017  ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 13.30,  στην έδρα του 

Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  - Αποχέτευσης 

Μείζονος Περιοχής Βόλου και τον διακριτικό τίτλο «∆ΕΥΑΜΒ», που βρίσκεται στο Βόλο και στην οδό 

Κωνσταντά, αρ.141, συνήλθε σε 01
η
  Συνεδρίαση, Έκτακτη – Κατεπείγουσα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Επιχείρησης, ύστερα από την µε αριθµ. 589/20-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που νόµιµα 

και εµπρόθεσµα κοινοποιήθηκε σε όλα τα µέλη του. 

Κατά την έναρξη της Συνεδριάσεως βρέθηκαν παρόντα δέκα  (10) µέλη,  απόντα ένα (1) και 

ειδικότερα: 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1. Γαλάτης Απόστολος Πρόεδρος 

2. Τσακανίκας  Απόστολος Αντιπρόεδρος 

3. Κότογλου ∆έσποινα Σύµβουλος 

4. Μαλαµατίνης Απόστολος Σύµβουλος 

5. Σαββάκης Αριστείδης Σύµβουλος 

6. Χάλαρη Σοφία Σύµβουλος 

7. Καπουρνιώτης Μιχαήλ Σύµβουλος 

8. Πατσιαντάς  Μαργαρίτης Σύµβουλος 

9. Πατέρας Αριστοτέλης Σύµβουλος 

10. Καλόγηρος  Μιλτιάδης Αναπληρωτής Σύµβουλος 

 Α π ό ν τ ε ς 

11. Βαλκανιώτης Σωτήρης Σύµβουλος 

-      

 

Επίσης παρευρέθηκαν, ο Γενικός ∆ιευθυντής Σταύρος Τζίνης, ο ∆/ντής ∆ιοικητικών & Οικονοµικών 

Υπηρεσιών Νικ. Τουρναβίτης, ο ∆/ντής Συντήρησης και Λειτουργίας Υποδοµών Αρ. Γκέκας, ο ∆/ντής 

Προγραµµατισµού & Νέων Υποδοµών Στέφανος Κανταρτζής,  καθώς   και η Νοµική Σύµβουλος της ∆ΕΥΑΜΒ  

Αργυρίου Φανή. 

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας   και προέβει σε ανάγνωση των 

θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. Στη συνέχεια ζήτησε και πήρε από τα Μέλη του Σώµατος την έγκριση για 

τον έκτακτο – κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται των  θεµάτων  της ηµερησίας διάταξης.   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:002 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ 

ανταποδοτικού χαρακτήρα,  έτους 2017.       

            
Ο Γενικός ∆/ντής  εισηγούµενος το  2

ο
    θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του ∆.Σ. την εισήγηση της 

Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 
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∆ΕΥΑΜΒ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ    

 

ΘΕΜΑ:    Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ 

ανταποδοτικού χαρακτήρα,  έτους 2017. 
 Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκε από την πλήρη αναστολή προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού κατηγοριών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που εφαρµόζεται στους 

ΟΤΑ και τα ΝΠΙ∆ αυτών µέχρι 31.12.2016, το µόνιµο και Ι∆ΑΧ προσωπικό των κατηγοριών  ∆Ε και ΥΕ που 

απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες η ∆ΕΥΑΜΒ εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από τους ωφελούµενους 

κατοίκους και αφορούν  τον τοµέα της ύδρευσης, άρδευσης και  της αποχέτευσης. 

Επίσης, η πρόσληψη τακτικού προσωπικού ∆Ε και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα εξαιρέθηκε και από την 

απόφαση κατανοµής που εκδίδεται από τον Υπουργό ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Αντίθετα, εξακολουθεί να 

υπάγεται στους περιορισµούς του άρθρου 11 του ν.3833/2010 όπως ισχύει, το προσωπικό των 

κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθµίδων ΠΕ και ΤΕ για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Σηµειωτέον ότι, έπειτα και από την ισχύ του άρθρου 64 του ν.4389/2016, για το τρέχον έτος ο λόγος 

προσλήψεων/αποχωρήσεων καθορίζεται σε ένα προς πέντε (µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις, στο σύνολο 

των φορέων), ενώ για το 2017 ο λόγος θα είναι ένα προς τέσσερα και για το 2018 ένα προς τρία. Σχετική µε το 

θέµα είναι η Α.Π. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/47/οικ.18235/5-7-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.   

 

Επιπροσθέτως, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ένατου παρ.20α του ν.4057/2012, σύµφωνα 

µε τις οποίες για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης τακτικού (µόνιµου και Ι∆ΑΧ) προσωπικού όλων των 

κατηγοριών και εκπαιδευτικών βαθµίδων απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 

όπως ισχύει.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, µε την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ., προκειµένου να στελεχωθούν µε τακτικό 

προσωπικό νευραλγικές υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης µε άµεσο αντίκτυπο στη δηµόσια υγεία, καλούνται οι 

ΟΤΑ και τα ΝΠΙ∆ αυτών να στείλουν τα αιτήµατά τους για τον προγραµµατισµό των προσλήψεων του έτους 

2017.  

 

Τα δε ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ (∆ΕΥΑ,ΦΟ∆ΣΑ) καλούνται να αποστείλουν στο ΥΠ.ΕΣ. τα αιτήµατά τους για 

τακτικό προσωπικό (Ι∆ΑΧ) ανταποδοτικού χαρακτήρα όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων  (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, 

ΥΕ),  αλλά και µέσω των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων µέχρι τις 31.01.2017, να είναι ιεραρχηµένα ως 

προς το βαθµό αναγκαιότητάς τους (να τεθεί σειρά προτεραιότητας), και δεν πρέπει να περιλαµβάνουν θέσεις 

για την κάλυψη των οποίων έχει ήδη εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ.  

 

 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι αιτήµατα που έχουν ήδη αποσταλεί από τους ενδιαφερόµενους φορείς, είτε 

µεµονωµένα είτε µέσω των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και αφορούν στις ανάγκες τους σε 

προσωπικό δεν θα ληφθούν υπόψη αλλά θα πρέπει να επανυποβληθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας που 

περιγράφεται στην εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ.. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρµόδιες υπηρεσίες µας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες και δικαιολογητικά, 

λαµβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες  σε προσωπικό, τους οποίους θα πρέπει να 

αναρτήσουν στον σχετικό ιστότοπο του ΥΠ.ΕΣ. και στη συνέχεια να διαβιβάσουν στην οικεία 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µαζί µε τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να υποβληθούν τα 

αιτήµατα για τον προγραµµατισµό του έτους 2017, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού Ι∆ΑΧ 

κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

  

Έχοντας υπόψη:  

• τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 

παρ. 1α του Ν. 4325/2015,  

• τις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222), 

• την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει,  

• τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

• τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ∆ΕΥΑΜΒ  (ΦΕΚ 1539/Β΄/2013), 
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• το γεγονός ότι η κάλυψη των οργανικών θέσεων στην Επιχείρηση γινόταν κατά πάγια τακτική από 

προσωπικό Αορίστου Χρόνου και από Μόνιµο προσωπικό,  

• την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ., 

• το γεγονός ότι από το έτος 2011 µέχρι και το 2016 αποχώρησαν από τη ∆ΕΥΑΜΒ πενήντα δύο (52) 

υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων,  

• τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑΜΒ έτους 2017  και την εγγραφή 

ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών,  

• τη  βεβαίωση µε αριθµ. πρωτ. 621/20-1-2017 της ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών ότι οι 

προκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές.  

 

Εισηγούµαστε  

Τον προγραµµατισµό των προσλήψεων, τακτικού προσωπικού Ι∆ΑΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα όλων των 

εκπαιδευτικών βαθµίδων  (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ), κατά ιεραρχία, αριθµό ατόµων, κατηγορία και κλάδο, του 

έτους 2017, ως εξής: 

 

1. Έναν (1) Χηµικών  Μηχανικών  ΠΕ.  

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα  Χηµικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας, 

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που 

καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα :α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

Η πρόσληψή του θεωρείται επιτακτική λόγω της επικείµενης συνταξιοδότησης δύο (2) υπαλλήλων της 

συγκεκριµένης ειδικότητας αλλά και της υποχρέωσης εκ του νόµου να προΐσταται στις Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυµάτων, ∆ιπλωµατούχος Χηµικός Μηχανικός.   

 

2. Έναν (1) Μηχανολόγων Μηχανικών  ΠΕ.  
Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Μηχανολόγου Μηχανικού ή  Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή 

Μηχανολόγου Μηχανικού Βιοµηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών ∆ιαχείρισης 

Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ 

ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή 

δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, 

ή  άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας 

που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένου, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

Οι θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) δεν µπορούν να καλύψουν µε 

ασφάλεια τις ανάγκες της Επιχείρησης,  πόσω µάλλον όταν παραµένει η µία θέση κενή. Η ∆ΕΥΑΜΒ διαθέτει 

ηλεκτρολογικό-µηχανολογικό εξοπλισµό που απαιτεί συνεχή επιθεώρηση-συντήρηση-επισκευή και επίβλεψη , 

είτε στις  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (95 αντλητικά συγκροτήµατα), είτε στο Υδραγωγείο (90 

∆εξαµενές, 56 Γεωτρήσεις, 3 µονάδες αντίστροφης όσµωσης, 10 Αντλιοστάσια διανοµής, 1 Υδροηλεκτρικό 

σταθµό, 13 τοπικοί σταθµοί ελέγχου, 77 σταθµοί συλλογής πληροφοριών), είτε στην Άρδευση (90 ∆εξαµενές , 

30 Αντλιοστάσια).   

   

 

3. Έναν (1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ. 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών 
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Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που 

καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕ). 

γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

Οι θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  δεν µπορούν να καλύψουν µε 

ασφάλεια τις ανάγκες της Επιχείρησης πόσω µάλλον όταν παραµένει η µία κενή. Η ∆ΕΥΑΜΒ διαθέτει 

ηλεκτρολογικό-µηχανολογικό εξοπλισµό που απαιτεί συνεχή επιθεώρηση-συντήρηση-επισκευή και επίβλεψη , 

είτε στις  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (95 αντλητικά συγκροτήµατα), είτε στο Υδραγωγείο (90 

∆εξαµενές, 56 Γεωτρήσεις, 3 µονάδες αντίστροφης όσµωσης, 10 Αντλιοστάσια διανοµής, 1 Υδροηλεκτρικό 

σταθµό, 13 τοπικοί σταθµοί ελέγχου, 77 σταθµοί συλλογής πληροφοριών), είτε στην Άρδευση (90 ∆εξαµενές , 

30 Αντλιοστάσια).     

 

4.  Έναν (1) Μηχανολόγων Μηχανικών  ΤΕ. 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Μηχανολογίας ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που 

καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου, 

γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

Οι θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  δεν µπορούν να καλύψουν µε 

ασφάλεια τις ανάγκες της Επιχείρησης πόσω µάλλον όταν παραµένει η µία κενή. Η ∆ΕΥΑΜΒ διαθέτει 

ηλεκτρολογικό-µηχανολογικό εξοπλισµό που απαιτεί συνεχή επιθεώρηση-συντήρηση-επισκευή και επίβλεψη , 

είτε στις  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (95 αντλητικά συγκροτήµατα), είτε στο Υδραγωγείο (90 

∆εξαµενές, 56 Γεωτρήσεις, 3 µονάδες αντίστροφης όσµωσης, 10 Αντλιοστάσια διανοµής, 1 Υδροηλεκτρικό 

σταθµό, 13 τοπικοί σταθµοί ελέγχου, 77 σταθµοί συλλογής πληροφοριών), είτε στην Άρδευση (90 ∆εξαµενές , 

30 Αντλιοστάσια).   

 

5. Έναν (1) Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ.  
Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας, 

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που 

καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα :α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

Η ∆ΕΥΑΜΒ υλοποιεί ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Για τις ανάγκες εκπόνησης 

µελετών και επίβλεψης Τεχνικών Έργων είτε µε ίδιους πόρους της Επιχείρησης, είτε Χρηµατοδοτούµενων 

Πράξεων, απαιτείται η επαρκής στελέχωση όλων των κενών θέσεων Τεχνικών Υπαλλήλων του Οργανισµού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). 

 

6. Τρεις (3)  Ηλεκτρολόγων ∆Ε. 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας 1
ης

 ή 2
ης

 ή 3
ης

 

κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1
ης

 οµάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 108/2013(*), 
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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 ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος 

σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που 

καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

 

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 χορηγήθηκε 

βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

Οι θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  δεν µπορούν να καλύψουν µε 

ασφάλεια τις ανάγκες της Επιχείρησης πόσω µάλλον όταν παραµένει η µία κενή. Η ∆ΕΥΑΜΒ διαθέτει 

ηλεκτρολογικό-µηχανολογικό  εξοπλισµό που απαιτεί συνεχή επιθεώρηση-συντήρηση-επισκευή και επίβλεψη , 

είτε στις  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (95 αντλητικά συγκροτήµατα), είτε στο Υδραγωγείο (90 

∆εξαµενές, 56 Γεωτρήσεις, 3 µονάδες αντίστροφης όσµωσης, 10 Αντλιοστάσια διανοµής, 1 Υδροηλεκτρικό 

σταθµό, 13 τοπικοί σταθµοί ελέγχου, 77 σταθµοί συλλογής πληροφοριών), είτε στην Άρδευση (90 ∆εξαµενές , 

30 Αντλιοστάσια).   

   

7. Έναν (1) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ. 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πολιτικών έργων Υποδοµής ή  Πολιτικών ∆οµικών έργων ή Πολιτικών 

Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.  - 

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 

ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 

της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας, 

ή  άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας 

που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένου, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

Η ∆ΕΥΑΜΒ υλοποιεί ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Για τις ανάγκες εκπόνησης 

µελετών και επίβλεψης Τεχνικών Έργων είτε µε ίδιους πόρους της Επιχείρησης, είτε Χρηµατοδοτούµενων 

Πράξεων, απαιτείται η επαρκής στελέχωση όλων των κενών θέσεων Τεχνικών Υπαλλήλων του Οργανισµού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). 

 

8. Έναν (1) Χηµικών ΠΕ. 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Χηµείας Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 

(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών 

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που 

καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών (ν.1804/1988 – ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988), 

γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένου, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

Η πρόσληψή του είναι απαραίτητη προκειµένου αφενός το εργαστήριο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Λυµάτων να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αναλύσεων για τη λειτουργία των Ε.Ε.Λ. και τον έλεγχο των 

βιοµηχανικών αποβλήτων, αφετέρου το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας πόσιµου νερού, να ανταποκριθεί στο 

µεγάλο αριθµό δειγµάτων (1.150)  που λαµβάνονται ετησίως. 

 

9. Έναν (1) Ηλεκτρονικών ΤΕ. 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 

Συστηµάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ ή 

Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ∆ικτύων  ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Βιοµηχανικής 

Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. µε κατευθύνσεις α) Μηχανικών Η/Υ Τ.Ε. ή β) Μηχανικών 
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∆ικτύων Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων Τ.Ε. ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή 

δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή 

δίπλωµα ΤΕΙ  ή  Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ηµεδαπής   ή ισότιµος τίτλος σχολών της 

ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο  κατά περιεχόµενο ειδικότητας 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

ή  άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας 

που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

Η ∆ΕΥΑΜΒ διαθέτει ως υποδοµή, λειτουργεί και συντηρεί, ένα τοπικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών 

αποτελούµενο από άνω των 90 ενεργών θέσεων εργασίας και δύο εξυπηρετητών αυτού (Server), καθώς επίσης 

και δύο συστηµάτων τηλε-εποπτείας, τηλε-χειρισµού των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης µε τους 

αντίστοιχους εξυπηρετητές. Το ειδικό λογισµικό διαχειρίζεται στοιχεία τόσο των δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης, όσο και καταναλωτών καθώς και λογιστικά στοιχεία απαραίτητα για την λειτουργία της 

Επιχείρησης. Για την ασφαλή διαχείριση του συνόλου του δικτύου, εξοπλισµού και λογισµικού, αλλά και για 

την εν γένει προστασία των στοιχείων της Επιχείρησης, κρίνεται αναγκαία η κάλυψη των αντίστοιχων κενών 

θέσεων που προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). 

 

10. Επτά  (7)  ∆ιοικητικών Γραµµατέων ∆Ε. 

     Έναν (1) Ταµιών ∆Ε. 

     Έναν (1) Καταµετρητών ∆Ε. 

      ∆ύο (2)  Επιδοτών  ∆Ε. 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού 

Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού 

Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή 

- Απολυτήριος τίτλος: 

- Ενιαίου Λυκείου ή  

- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 

-Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή  

- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, 

ή  άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας 

που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένου, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

Μετά την επέκταση της ∆ΕΥΑΜΒ  λόγω  «Καλλικράτη»  (2010) παρατηρήθηκαν  αυξηµένες ανάγκες σε 

προσωπικό  ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων –Ταµιών –Καταµετρητών –Επιδοτών που εντάθηκαν από τότε έως 

σήµερα για τους εξής λόγους: 

Α)Από το 2011 έως σήµερα αποχώρησαν λόγω Συνταξιοδότησης , Απόλυσης και Θανάτου δώδεκα (12) 

υπάλληλοι  ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων –Ταµιών –Καταµετρητών –Επιδοτών. 

Β) Αυξήθηκαν οι εξυπηρετούµενοι πελάτες κατά  δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000)  περίπου σε σχέση µε πριν το 

2010, χωρίς να προστεθεί κανείς υπάλληλος ∆Ε ∆ιοικητικού  

Γ) Τα γκισέ εξυπηρέτησης αυξήθηκαν κατά  δύο (2) έως τρία (3) για την εξυπηρέτηση των Περιφερικών 

∆ηµοτικών Ενοτήτων. 

∆) Η εξυπηρέτηση του κοινού  στο Τµήµα καταναλωτών,  λόγω οικονοµικής  αδυναµίας,  µε 

επαναλαµβανόµενες ρυθµίσεις λογαριασµών  σε δόσεις ή η εφαρµογή ειδικών τιµολογίων,  είναι εργασίες που 

πριν αποτελούσαν εξαιρετικές περιπτώσεις ενώ σήµερα είναι ο κανόνας και απαιτούν πολλούς υπαλλήλους για 

ρύθµιση και εξυπηρέτηση του αυξηµένου όγκου πελατείας. 

Ε)Πέραν όλων αυτών,  η ουσιαστική ένταξή µας στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Υπηρεσία Επιτρόπου), 

έχει αυξήσει τις εργασίες στο Οικονοµικό Τµήµα που ακολουθεί πολύπλοκες διαδικασίες ελέγχου-επανελέγχου 

σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη.    

 

11. Έναν (1)Εργοδηγών Βοηθών Χηµικών ∆Ε.  

Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου Τµήµατος Χηµικών Εργαστηρίων  ή  Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου 

σπουδών  Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) του Τοµέα  Χηµικών Εργαστηριακών Εφαρµογών 

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που 

καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων, 
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ή  άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας 

που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

 

Η πρόσληψή του είναι απαραίτητη προκειµένου αφενός το εργαστήριο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Λυµάτων να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αναλύσεων για τη λειτουργία των Ε.Ε.Λ. και τον έλεγχο των 

βιοµηχανικών αποβλήτων, αφετέρου το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας πόσιµου νερού, να ανταποκριθεί στο 

µεγάλο αριθµό δειγµάτων (1.150)  που λαµβάνονται ετησίως. 

 

12. ∆ύο (2) Οδηγών ∆Ε. 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

α) ∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων  

(1) τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή  

(2) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή  

πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή  

απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τµήµατος Μηχανικών αυτοκινήτων ή  

τεχνικής επαγγελµατικής σχολής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή  

σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή  

άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που 

καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ τάξης Γ΄ ή άδεια χειριστή 

µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α ειδικότητας 1 του Π.∆. 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 του αρµόδιου Υφυπουργού, όπως 

τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρµοδίου 

Υπουργού (*), 

γ) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 

δ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για υποψηφίους οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ από την 10η Σεπτεµβρίου 2009 και µετά. Όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την 

ανωτέρω άδεια οδήγησης µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω 

πιστοποιητικού µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω 

πιστοποιητικό. 

ε) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση 

Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων. 

 

Η πρόσληψή τους θεωρείται απαραίτητη προκειµένου να διασφαλιστεί η κίνηση είτε των  µηχανηµάτων έργου, 

είτε των αποφρακτικών µηχανηµάτων, είτε των γερανοφόρων οχηµάτων.   

 

13. Έναν (1) Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ. 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο 

πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος 

τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, 

ή  άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας 

που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένου, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

Η πρόσληψή του θεωρείται απαραίτητη είτε για την αποτύπωση των υφισταµένων δικτύων αποχ/σης-ύδρευσης 

των ∆ηµοτικών Ενοτήτων που λόγω του «Καλλικράτη» εντάχθηκαν στην περιοχή αρµοδιότητας της ∆ΕΥΑΜΒ, 

είτε για τη σύνταξη εκπόνηση των µελετών της Επιχείρησης, είτε για την επαλήθευση των as build στοιχείων 

των αναδόχων των έργων. 

 

14. ∆ύο (2) Εργοδηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ∆Ε. 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Γ΄ τάξης ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 1
ης

 ή 2
ης

 

ή 3
ης

 ειδικότητας του π.δ. 115/2012 ή Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών 
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του Μηχανολογικού τοµέα ειδικότητας Μηχανολόγου ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού 

Εγκαταστάσεων 

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 ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος 

σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

ή  άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας 

που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

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 χορηγήθηκε 

βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

Οι θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) δεν µπορούν να καλύψουν µε 

ασφάλεια τις ανάγκες της Επιχείρησης πόσω µάλλον όταν παραµένει η µία κενή. Η ∆ΕΥΑΜΒ διαθέτει 

ηλεκτρολογικό-µηχανολογικό εξοπλισµό που απαιτεί συνεχή επιθεώρηση-συντήρηση-επισκευή και επίβλεψη , 

είτε στις  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (95 αντλητικά συγκροτήµατα), είτε στο Υδραγωγείο (90 

∆εξαµενές, 56 Γεωτρήσεις, 3 µονάδες αντίστροφης όσµωσης, 10 Αντλιοστάσια διανοµής, 1 Υδροηλεκτρικό 

σταθµό, 13 τοπικοί σταθµοί ελέγχου, 77 σταθµοί συλλογής πληροφοριών), είτε στην Άρδευση (90 ∆εξαµενές , 

30 Αντλιοστάσια).     

 

Γ. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι  Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους  2017 του σκέλους  

των εξόδων της ∆ΕΥΑΜΒ:  

Κ.Α. 60.00.013, 60.03.000, 60.03.005 και 60.03.009.    

 

∆. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µαζί µε τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 

προκειµένου να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων.  

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΝΗΣ 
 

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση που καταγράφεται στα πρακτικά και το ∆.Σ. έχοντας υπόψη την 

εισήγηση της Υπηρεσίας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   
1. Κάνει δεκτή ως έχει την εισήγηση της Υπηρεσίας. 

2. Εγκρίνει τον προγραµµατισµό των προσλήψεων, τακτικού προσωπικού Ι∆ΑΧ 

ανταποδοτικού χαρακτήρα όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων  (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και 

ΥΕ), κατά ιεραρχία, αριθµό ατόµων, κατηγορία και κλάδο, του έτους 2017, ως αναλυτικά 

αναφέρει η παραπάνω  εισήγηση. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 002. 

 

Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 

Κατόπιν τούτων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

    Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. ∆ΕΥΑΜΒ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

              ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ                                                         ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                         ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

Σωστό απόσπασµα από τα πρακτικά 

Της 01ης Συνεδρίασης, 

Έκτακτη – Κατεπείγουσα, 

της 20ης/01/2017 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
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       Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Έχοντας υπόψη το µε αριθµ. πρωτ. 4369/23-1-2017 έγγραφο του ασκούντα 

καθήκοντα ∆ηµάρχου, το µε αριθµ. πρωτ. 677/20-1-2017 έγγραφο του Προέδρου του ∆.Σ. 

της ∆ΕΥΑΜΒ µε το οποίο διαβιβάζει την υπ’ αριθµ. 2/2017 απόφαση του ∆.Σ. της 

∆ΕΥΑΜΒ σχετικά µε τον Προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας 

ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα (η άµεση έναρξη και ολοκλήρωση των 

διαδικασιών για την κάλυψη των άκρως απαραίτητων αναγκών της ∆ΕΥΑΜΒ σε προσωπικό), 

έτους 2017, τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος  και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Την έγκριση του θέµατος ως κατεπείγοντος (η άµεση έναρξη και ολοκλήρωση των 

διαδικασιών για την κάλυψη των άκρως απαραίτητων αναγκών της ∆ΕΥΑΜΒ σε προσωπικό). 

 

 Την  έγκριση της υπ’ αριθµ.2/2017 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΜΒ σχετικά µε τον 

Προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ 

ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά ιεραρχία, αριθµό ατόµων, κατηγορία και κλάδο έτους 2017,  

ως εξής: 

 

1. Έναν (1) Χηµικών  Μηχανικών  ΠΕ.  
 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα  Χηµικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 

ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή 

συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα :α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Η πρόσληψή του θεωρείται επιτακτική λόγω της επικείµενης συνταξιοδότησης δύο (2) 

υπαλλήλων της συγκεκριµένης ειδικότητας αλλά και της υποχρέωσης εκ του νόµου να 

προΐσταται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων, ∆ιπλωµατούχος Χηµικός 

Μηχανικός.   
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2. Έναν (1) Μηχανολόγων Μηχανικών  ΠΕ.  
 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Μηχανολόγου Μηχανικού ή  Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού 

Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιοµηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού 

ή Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 

αλλοδαπής, 

ή  άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή 

συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένου, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Οι θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) δεν µπορούν 

να καλύψουν µε ασφάλεια τις ανάγκες της Επιχείρησης,  πόσω µάλλον όταν παραµένει η µία 

θέση κενή. Η ∆ΕΥΑΜΒ διαθέτει ηλεκτρολογικό-µηχανολογικό εξοπλισµό που απαιτεί 

συνεχή επιθεώρηση-συντήρηση-επισκευή και επίβλεψη , είτε στις  Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυµάτων (95 αντλητικά συγκροτήµατα), είτε στο Υδραγωγείο (90 ∆εξαµενές, 

56 Γεωτρήσεις, 3 µονάδες αντίστροφης όσµωσης, 10 Αντλιοστάσια διανοµής, 1 

Υδροηλεκτρικό σταθµό, 13 τοπικοί σταθµοί ελέγχου, 77 σταθµοί συλλογής πληροφοριών), 

είτε στην Άρδευση (90 ∆εξαµενές , 30 Αντλιοστάσια).   

   

3. Έναν (1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ. 

 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 

δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος 

τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας,  

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή 

συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕ). 

γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Οι θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  δεν µπορούν 

να καλύψουν µε ασφάλεια τις ανάγκες της Επιχείρησης πόσω µάλλον όταν παραµένει η µία 

κενή. Η ∆ΕΥΑΜΒ διαθέτει ηλεκτρολογικό-µηχανολογικό εξοπλισµό που απαιτεί συνεχή 

ΑΔΑ: 6ΛΔΓΩ96-Γ6Ζ



Κωδικός Εγγράφου: ∆1_EN10   

Έκδοση: 1
η
    

Ηµ/νία Έκδοσης: 24/10/2011  14 

 

επιθεώρηση-συντήρηση-επισκευή και επίβλεψη , είτε στις  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυµάτων (95 αντλητικά συγκροτήµατα), είτε στο Υδραγωγείο (90 ∆εξαµενές, 56 

Γεωτρήσεις, 3 µονάδες αντίστροφης όσµωσης, 10 Αντλιοστάσια διανοµής, 1 Υδροηλεκτρικό 

σταθµό, 13 τοπικοί σταθµοί ελέγχου, 77 σταθµοί συλλογής πληροφοριών), είτε στην 

Άρδευση (90 ∆εξαµενές , 30 Αντλιοστάσια).     

 

 

 

 

4.  Έναν (1) Μηχανολόγων Μηχανικών  ΤΕ. 

 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Μηχανολογίας ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 

δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος 

τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας,  

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή 

συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών ειδικότητας 

Μηχανολόγου, 

γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Οι θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  δεν µπορούν 

να καλύψουν µε ασφάλεια τις ανάγκες της Επιχείρησης πόσω µάλλον όταν παραµένει η µία 

κενή. Η ∆ΕΥΑΜΒ διαθέτει ηλεκτρολογικό-µηχανολογικό εξοπλισµό που απαιτεί συνεχή 

επιθεώρηση-συντήρηση-επισκευή και επίβλεψη , είτε στις  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυµάτων (95 αντλητικά συγκροτήµατα), είτε στο Υδραγωγείο (90 ∆εξαµενές, 56 

Γεωτρήσεις, 3 µονάδες αντίστροφης όσµωσης, 10 Αντλιοστάσια διανοµής, 1 Υδροηλεκτρικό 

σταθµό, 13 τοπικοί σταθµοί ελέγχου, 77 σταθµοί συλλογής πληροφοριών), είτε στην 

Άρδευση (90 ∆εξαµενές , 30 Αντλιοστάσια).   

 

5. Έναν (1) Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ.  
 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 

ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή 

συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 
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γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα :α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Η ∆ΕΥΑΜΒ υλοποιεί ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Για τις 

ανάγκες εκπόνησης µελετών και επίβλεψης Τεχνικών Έργων είτε µε ίδιους πόρους της 

Επιχείρησης, είτε Χρηµατοδοτούµενων Πράξεων, απαιτείται η επαρκής στελέχωση όλων των 

κενών θέσεων Τεχνικών Υπαλλήλων του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). 

 

 

 

6. Τρεις (3)  Ηλεκτρολόγων ∆Ε. 

 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας 1
ης

 

ή 2
ης

 ή 3
ης

 κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1
ης

 οµάδας Α’ ειδικότητας του π.δ 

108/2013(*), 

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 

ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή 

συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

 

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 χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς 

είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

Οι θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  δεν µπορούν 

να καλύψουν µε ασφάλεια τις ανάγκες της Επιχείρησης πόσω µάλλον όταν παραµένει η µία 

κενή. Η ∆ΕΥΑΜΒ διαθέτει ηλεκτρολογικό-µηχανολογικό  εξοπλισµό που απαιτεί συνεχή 

επιθεώρηση-συντήρηση-επισκευή και επίβλεψη , είτε στις  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυµάτων (95 αντλητικά συγκροτήµατα), είτε στο Υδραγωγείο (90 ∆εξαµενές, 56 

Γεωτρήσεις, 3 µονάδες αντίστροφης όσµωσης, 10 Αντλιοστάσια διανοµής, 1 Υδροηλεκτρικό 

σταθµό, 13 τοπικοί σταθµοί ελέγχου, 77 σταθµοί συλλογής πληροφοριών), είτε στην 

Άρδευση (90 ∆εξαµενές , 30 Αντλιοστάσια).   

   

7. Έναν (1) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ. 

 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πολιτικών έργων Υποδοµής ή  Πολιτικών ∆οµικών έργων ή 

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής Τ.Ε.  - Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 
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δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος 

τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας, 

ή  άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή 

συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένου, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Η ∆ΕΥΑΜΒ υλοποιεί ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Για τις 

ανάγκες εκπόνησης µελετών και επίβλεψης Τεχνικών Έργων είτε µε ίδιους πόρους της 

Επιχείρησης, είτε Χρηµατοδοτούµενων Πράξεων, απαιτείται η επαρκής στελέχωση όλων των 

κενών θέσεων Τεχνικών Υπαλλήλων του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). 

 

8. Έναν (1) Χηµικών ΠΕ. 

 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Χηµείας Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή 

συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών (ν.1804/1988 – ΦΕΚ 177 

Α’/25.8.1988), 

γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένου, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Η πρόσληψή του είναι απαραίτητη προκειµένου αφενός το εργαστήριο των Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Λυµάτων να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αναλύσεων για τη λειτουργία των 

Ε.Ε.Λ. και τον έλεγχο των βιοµηχανικών αποβλήτων, αφετέρου το εργαστήριο ελέγχου 

ποιότητας πόσιµου νερού, να ανταποκριθεί στο µεγάλο αριθµό δειγµάτων (1.150)  που 

λαµβάνονται ετησίως. 

 

9. Έναν (1) Ηλεκτρονικών ΤΕ. 

 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 

Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ∆ικτύων  ή 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Μηχανικών 

Πληροφορικής Τ.Ε. µε κατευθύνσεις α) Μηχανικών Η/Υ Τ.Ε. ή β) Μηχανικών ∆ικτύων Τ.Ε. 

ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων Τ.Ε. ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή 

δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ  ή  Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της 

ηµεδαπής   ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 
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το οµώνυµο ή αντίστοιχο  κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος 

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

ή  άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή 

συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

 

Η ∆ΕΥΑΜΒ διαθέτει ως υποδοµή, λειτουργεί και συντηρεί, ένα τοπικό δίκτυο ηλεκτρονικών 

υπολογιστών αποτελούµενο από άνω των 90 ενεργών θέσεων εργασίας και δύο 

εξυπηρετητών αυτού (Server), καθώς επίσης και δύο συστηµάτων τηλε-εποπτείας, τηλε-

χειρισµού των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης µε τους αντίστοιχους εξυπηρετητές. Το 

ειδικό λογισµικό διαχειρίζεται στοιχεία τόσο των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, όσο 

και καταναλωτών καθώς και λογιστικά στοιχεία απαραίτητα για την λειτουργία της 

Επιχείρησης. Για την ασφαλή διαχείριση του συνόλου του δικτύου, εξοπλισµού και 

λογισµικού, αλλά και για την εν γένει προστασία των στοιχείων της Επιχείρησης, κρίνεται 

αναγκαία η κάλυψη των αντίστοιχων κενών θέσεων που προβλέπονται στον Οργανισµό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). 

10. Επτά  (7)  ∆ιοικητικών Γραµµατέων ∆Ε. 

     Έναν (1) Ταµιών ∆Ε. 

     Έναν (1) Καταµετρητών ∆Ε. 

      ∆ύο (2)  Επιδοτών  ∆Ε. 

 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα 

Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή 

Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα 

από ειδικότητα ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου 

(ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή 

- Απολυτήριος τίτλος: 

- Ενιαίου Λυκείου ή  

- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 

-Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή  

- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας 

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 

ή  άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή 

συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένου, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Μετά την επέκταση της ∆ΕΥΑΜΒ  λόγω  «Καλλικράτη»  (2010) παρατηρήθηκαν  αυξηµένες 

ανάγκες σε προσωπικό  ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων –Ταµιών –Καταµετρητών –Επιδοτών 

που εντάθηκαν από τότε έως σήµερα για τους εξής λόγους: 

 

Α)Από το 2011 έως σήµερα αποχώρησαν λόγω Συνταξιοδότησης , Απόλυσης και Θανάτου 

δώδεκα (12) υπάλληλοι  ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων –Ταµιών –Καταµετρητών –Επιδοτών. 

Β) Αυξήθηκαν οι εξυπηρετούµενοι πελάτες κατά  δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000)  περίπου σε 

σχέση µε πριν το 2010, χωρίς να προστεθεί κανείς υπάλληλος ∆Ε ∆ιοικητικού  

Γ) Τα γκισέ εξυπηρέτησης αυξήθηκαν κατά  δύο (2) έως τρία (3) για την εξυπηρέτηση των 

Περιφερικών ∆ηµοτικών Ενοτήτων. 
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∆) Η εξυπηρέτηση του κοινού  στο Τµήµα καταναλωτών,  λόγω οικονοµικής  αδυναµίας,  µε 

επαναλαµβανόµενες ρυθµίσεις λογαριασµών  σε δόσεις ή η εφαρµογή ειδικών τιµολογίων,  

είναι εργασίες που πριν αποτελούσαν εξαιρετικές περιπτώσεις ενώ σήµερα είναι ο κανόνας 

και απαιτούν πολλούς υπαλλήλους για ρύθµιση και εξυπηρέτηση του αυξηµένου όγκου 

πελατείας. 

Ε)Πέραν όλων αυτών,  η ουσιαστική ένταξή µας στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(Υπηρεσία Επιτρόπου), έχει αυξήσει τις εργασίες στο Οικονοµικό Τµήµα που ακολουθεί 

πολύπλοκες διαδικασίες ελέγχου-επανελέγχου σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη.    

 

11. Έναν (1)Εργοδηγών Βοηθών Χηµικών ∆Ε.  
 

Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου Τµήµατος Χηµικών Εργαστηρίων  ή  Πτυχίο Α΄ ή 

Β΄ κύκλου σπουδών  Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) του Τοµέα  Χηµικών 

Εργαστηριακών Εφαρµογών ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την 

προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων, 

ή  άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή 

συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

 

Η πρόσληψή του είναι απαραίτητη προκειµένου αφενός το εργαστήριο των Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Λυµάτων να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αναλύσεων για τη λειτουργία των 

Ε.Ε.Λ. και τον έλεγχο των βιοµηχανικών αποβλήτων, αφετέρου το εργαστήριο ελέγχου 

ποιότητας πόσιµου νερού, να ανταποκριθεί στο µεγάλο αριθµό δειγµάτων (1.150)  που 

λαµβάνονται ετησίως. 

 

12. ∆ύο (2) Οδηγών ∆Ε. 

 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

α) ∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων  

(1) τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή  

(2) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή  

πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή  

απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τµήµατος Μηχανικών αυτοκινήτων ή  

τεχνικής επαγγελµατικής σχολής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 

Αυτοκινήτου ή  

σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή  

άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς 

ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ τάξης 

Γ΄ ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α ειδικότητας 1 του Π.∆. 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 του αρµόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 

οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρµοδίου Υπουργού (*), 

γ) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 

δ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για υποψηφίους οι οποίοι απέκτησαν 

άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ από την 10η Σεπτεµβρίου 2009 και µετά. 
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Όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 

2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9η 

Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. 

ε) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από 

τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

Η πρόσληψή τους θεωρείται απαραίτητη προκειµένου να διασφαλιστεί η κίνηση είτε των  

µηχανηµάτων έργου, είτε των αποφρακτικών µηχανηµάτων, είτε των γερανοφόρων 

οχηµάτων.   

 

13. Έναν (1) Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ. 

 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού Α.Ε.Ι. 

ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, 

ή  άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή 

συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένου, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Η πρόσληψή του θεωρείται απαραίτητη είτε για την αποτύπωση των υφισταµένων δικτύων 

αποχ/σης-ύδρευσης των ∆ηµοτικών Ενοτήτων που λόγω του «Καλλικράτη» εντάχθηκαν στην 

περιοχή αρµοδιότητας της ∆ΕΥΑΜΒ, είτε για τη σύνταξη εκπόνηση των µελετών της 

Επιχείρησης, είτε για την επαλήθευση των as build στοιχείων των αναδόχων των έργων. 

 

14. ∆ύο (2) Εργοδηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ∆Ε. 

 

Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Γ΄ τάξης ή Αρχιτεχνίτη 

Μηχανικού 1
ης

 ή 2
ης

 ή 3
ης

 ειδικότητας του π.δ. 115/2012 ή Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο 

των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τοµέα ειδικότητας 

Μηχανολόγου ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 

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 

ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

ή  άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή 

συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 
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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 χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς 

είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

Οι θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) δεν µπορούν 

να καλύψουν µε ασφάλεια τις ανάγκες της Επιχείρησης πόσω µάλλον όταν παραµένει η µία 

κενή. Η ∆ΕΥΑΜΒ διαθέτει ηλεκτρολογικό-µηχανολογικό εξοπλισµό που απαιτεί συνεχή 

επιθεώρηση-συντήρηση-επισκευή και επίβλεψη, είτε στις  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυµάτων (95 αντλητικά συγκροτήµατα), είτε στο Υδραγωγείο (90 ∆εξαµενές, 56 

Γεωτρήσεις, 3 µονάδες αντίστροφης όσµωσης, 10 Αντλιοστάσια διανοµής, 1 Υδροηλεκτρικό 

σταθµό, 13 τοπικοί σταθµοί ελέγχου, 77 σταθµοί συλλογής πληροφοριών), είτε στην 

Άρδευση (90 ∆εξαµενές , 30 Αντλιοστάσια).     

 

Γ. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι  Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους  

2017 του σκέλους  των εξόδων της ∆ΕΥΑΜΒ:  

 

Κ.Α. 60.00.013, 60.03.000, 60.03.005 και 60.03.009. 

 

 

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 3/2017 
 

 

Ο Πρόεδρος του  

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Υπογραφή 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Βόλος 24 Ιανουαρίου 2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ 

 

Τα Μέλη 

Υπογραφές 
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