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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.14ης – 29/12/2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.). 

Στην Έδεσσα σήμερα 29-12-2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. κατόπιν 

της υπ’αρίθμ 1451/23-12-2016 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Επιχείρησης για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα 

εγγεγραμμένα θέματα της ημερησίας διάταξης. 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν: Απόντες από τη συνεδρίαση ήταν: 

1. Ζδρου Αικατερίνη  Πρόεδρος 1. Κωστίδης Γεώργιος  Μέλος 

2. Δασκάλου Χρήστος Αντιπρόεδρος 2. Κουκουλής Θεόδωρος Μέλος 

3. Ιατρίδου Αναστασία Μέλος 3. Αργυρός Νικόλαος  Μέλος 

4. Γιώγας Δημήτριος Μέλος   

Στη συνεδρίαση ήταν ακόμα παρούσα η κ.Σύρκου Θεανώ, για την τήρηση των πρακτικών και ο 

κ. Τσάπας Αντώνιος. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 78η 

ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Α.Χ. 

 Η Πρόεδρος που εισηγείται το θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. 

σχετικά με την έκδοση της εγκυκλίου 25 με αριθμ. πρωτ. 40703 του Υπουργείου Εσωτερικών – 

Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δ/νση προσωπικού Τ.Α., με θέμα: 

«Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ ΚΑΙ 

ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ». 

Η εγκύκλιος απευθύνεται σε υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΑ ή το ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης 

εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από τους ωφελούμενους κατοίκους και αφορούν ιδίως τον τομέα 

της καθαριότητας, του ηλεκτροφωτισμού, της ύδρευσης άρδευσης, της αποχέτευσης, των 

δημοτικών κοιμητηρίων. 

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 αιτήματα τους για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι 

μεν ΟΤΑ για τις κατηγορίες ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ, τα δε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ (ΔΕΥΑ,ΦΟΣΔΑ) για τακτικό 

προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 

ΑΔΑ: 6ΦΠΧΟΡΣΦ-ΟΞΙ



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 

αναγκαιότητας τους (να τεθεί σειρά προτεραιότητας) και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις 

για την κάλυψη των οποίων έχει ήδη εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ. 

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΕ προβλέπονται 35 θέσεις εργασίες, εκ των 

οποίων είναι καλυμμένες οι 6. Μεταξύ άλλων προβλέπεται μία (1) θέση Ηλεκτρολόγου ή 

Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ, η οποία σήμερα είναι κενή.  

Με βάση τα ανωτέρω η Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με 

ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει  να διαθέτουν τα εξής προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής 

ή ημεδαπής Μηχανολόγου Μηχανικού, εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, καλή γνώση 

μιας ξένης γλώσσας και χειρισμό Η/Υ. 

Το ετήσιο κόστος είναι περίπου €30.000,00 και θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις στον 

προϋπολογισμό του έτους που θα πραγματοποιηθεί η πρόσληψη καθώς και στους 

προϋπολογισμούς των επόμενων ετών της επιχείρησης. 

Έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού ενημερώθηκαν το Δ.Σ. για την ανωτέρω εγκύκλιο και 

την αναγκαιότητα των προσλήψεων  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ 

Β. Η Επιχείρηση δεσμεύεται να εγγράψει τις αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 

που θα πραγματοποιηθεί η πρόσληψη καθώς και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών 

Γ. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 78η/2016 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 1. ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 2. ΓΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΖΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
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