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«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 

 25/16-12-2016 ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» 

 

 

Στη Χαλάστρα σήμερα στις 27 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα 

της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 2:30 μμ, στα Γραφεία της ΔΕΥΑ του Δήμου 

Δέλτα, στη Χαλάστρα ύστερα από την με αριθμό 25/11-01-2017 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού σε 

σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) και απόντα τρία (3). τα οποία 

δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Παρόντες Απόντες 

1. Φωτόπουλος Ευθύμιος   1.Κουκούλη Κυριακή  

 2.   Μπέκας Στέργιος    2. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα 

3. Νικολτζούκη Ελένη                3. Μπένας Αθανάσιος 

4. Καμανάς Δημήτριος                 

5. Τζήγκα-Μόραλη Ευαγγελία  

6. Χαντές Αχιλλέας  

  

  

 

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παρίσταται η διοικητική υπάλληλος 

της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα κα. Μαρία Πρίντζιου.  

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης είπε ότι: 

 

 

Με την υπ άριθμ 9/16/03/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών είχαμε 

ενημερωθεί ότι , με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκε από την 
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πλήρη αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στους ΟΤΑ και τα 

 ΝΠΙΔ αυτών μέχρι 31.12.2016, 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 καθαριότητας, του 

ηλεκτροφωτισμού, της ύδρευσης/άρδευσης, της αποχέτευσης, των δημοτικών 

κοιμητηρίων.  

Επίσης, η πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού 

χαρακτήρα εξαιρέθηκε και από την απόφαση κατανομής που εκδίδεται από τον 

Υπουργό Διοικητικής 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. 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/47/οικ.18235/5-7-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & 

Διοικητικής 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 ΙΔΑΧ) προσωπικού όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών 

βαθμίδων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως 

ισχύει.  

Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό 

νευραλγικές υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης με άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, 

καλούνται οι ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την 

πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι μεν ΟΤΑ για τις κατηγορίες 

ΔΕ και ΥΕ (υπενθυμίζεται ότι για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ πάσης φύσεως 

προσωπικού είχαν ήδη υποβάλει αιτήματα βάσει των Α.Π. οικ.4.2395/26-1-2016 και 

οικ.5411/22-2-2016 εγκυκλίων της υπηρεσίας μας), τα δε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ (ΔΕΥΑ, 

ΦΟΔΣΑ) για τακτικό προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.  

Συγκεκριμένα  με τη εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ καλούνται οι δικαιούχοι 

φορείς να αποστείλουν τα αιτήματά τους για τακτικό προσωπικό ανταποδοτικού 

χαρακτήρα στο Υπουργείο Εσωτερικών ,μέσω των οικείων Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων μέχρι τις 31/01/2017.  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΠΙΔ ΟΤΑ   

Τα αιτήματα θα πρέπει να αναφέρονται σε τακτικό προσωπικό (ΙΔΑΧ) 

ανταποδοτικού χαρακτήρα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), 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. Καταληκτική προθεσμία υποβολής 

αιτημάτων στην οικεία Αποκεντρωμ. Διοίκηση: 31 Ιανουαρίου 2017. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι υπηρεσίες μας συνέταξαν σχετικό πίνακα που 

αποτυπώνει τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό προκειμένου να 

στελεχωθούν οι νευραλγικής σημασίας θέσεις της Επιχείρησης για την εύρυθμη 

λειτουργία και βιωσιμότητά της. Ο πίνακας θα πρέπει να αναρτηθεί στο σχετικό 
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ιστότοπο του ΥΠ.ΕΣ και στη συνέχεια μαζί με τα υποδεικνυόμενα από την εγκύκλιο 

δικαιολογητικά να διαβιβαστούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του : 

 Τις διατάξεις της παρ.20 του άρθρου 9 του ν.4057/2012 , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.4093/2012. 

 Την υπ΄ άριθμ. Π.Υ.Σ 33/06 όπως ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Π.Δ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ 3891/τ.Β΄/5/12/2016). 

 Την εγκύκλιο 25/16-12-2016.ΥΠ.ΕΣ 

 Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον υπό έγκριση προϋπολογισμό της 

ΔΕΥΑ του Δήμου Δέλτα για το έτος 2017 και την εγγραφή ανάλογων 

πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών (βεβαίωση 

Οικονομικής Υπηρεσίας με Αρ.Πρωτ. ) 

 Την με αριθ. Πρωτ 127/25-01-2017 βεβαίωση της Υπηρεσίας μας για τον 

αριθμό των κενών θέσεων  στον ΟΕΥ της ΔΕΥΑΔΔ . 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  
                Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων για το έτος 2017 για προσλήψεις τακτικού   

προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων κατηγορία και κλάδο 

ως εξής:  

 

Εργασιακή 

Σχέση  

Κατηγορία 

Εκπαίδευσης  

Κλάδος/ Ειδικότητα  Ανταποδοτική 

Υπηρεσία 

Σειρά  

Προτεραιότητας 

ΙΔΑΧ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Ύδρευση-

Αποχέτευση 

1 

ΙΔΑΧ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Ύδρευση-

Αποχέτευση 

2 

ΙΔΑΧ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ Ύδρευση-

Αποχέτευση 

3 

ΙΔΑΧ ΔΕ ΗΛΕΚΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Ύδρευση-

Αποχέτευση 

4 

ΙΔΑΧ ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

Ύδρευση-

Αποχέτευση 

5 

ΙΔΑΧ ΔΕ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ -

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

Ύδρευση-

Αποχέτευση 

6 

ΙΔΑΧ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Ύδρευση-

Αποχέτευση 

7 

ΙΔΑΧ ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ-

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

Ύδρευση-

Αποχέτευση 

8 

ΙΔΑΧ ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ-

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

Ύδρευση-

Αποχέτευση 

9 
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Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται από :  

 

 την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα)  

  Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης του Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ 3891/τ.Β΄/5/12/2016)  και τις επικείμενες τροποποιήσεις 

του κατά την έκδοση της προκηρύξεως. 

 

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

πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις ,του σκέλους των εξόδων της ΔΕΥΑΔΔ. 

     ΚΑ :04.60.00.0001 –Αμοιβές Τακτικού Προσωπικού  

     ΚΑ : 04.60.03.0001-Εργοδοτικές Εισφορές Τακτικού προσωπικού. 

  

Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση μαζί με τα λοιπά στοιχεία του 

φακέλου προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων 

προσλήψεων.  
 

   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 03/2017 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ακολουθούν υπογραφές  

                                                  Ακριβές απόσπασμα 

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. 

 

                                           

 

                                    Ευθύμιος Θ. Φωτόπουλος  
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