
   
 

 

                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    
                 Αριθμ. πρωτ.:23/23-01-2017 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αριθμ. απόφασης:3 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ     
Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 43100 Καρδίτσα 

Από το Πρακτικό 2/2017 της Συνεδρίασης στις 23-01-2017 του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης. 

 
ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών 
υπηρεσιών κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ στο Σύνδεσμο Ύδρευσης. 
 
Στην Καρδίτσα σήμερα, 23 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & λοιπών Δήμων (Μεγ. 
Αλεξάνδρου 34) το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ύστερα από την έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου με αριθμ. πρωτ.: 20/18-01-2017 που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα 
μέλη του, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 246, 247 του Ν.3463/2006. 
 
Από τον Πρόεδρο διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα 
(9) μελών ήταν παρόντα οκτώ (8) μέλη:   
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρόντες 
1. Γούλας Σωτήριος Μέλος  ΠΑΡΩΝ 
2. Ζάβαλος Δημήτριος Αντιπρόεδρος  ΠΑΡΩΝ 
3. Κουρκούνας Βασίλειος Μέλος  ΠΑΡΩΝ 
4. Λέκκας Αλέξανδρος Πρόεδρος  ΠΑΡΩΝ 
5. Σκρέτα Αικατερίνη Μέλος  ΠΑΡΟΥΣΑ 
6. Τάντος Μιχαήλ Μέλος  ΠΑΡΩΝ 
7. Τσιακάρας Κωνσταντίνος Μέλος  ΑΠΩΝ 
8. Τσιβέλης Απόστολος Μέλος  ΠΑΡΩΝ 
9. Τσίντζας Αθανάσιος  Μέλος  ΠΑΡΩΝ 

 
Πρακτικογράφος ορίστηκε η Μαρία Λάιου υπάλληλος της Διοικητικής Υπηρεσίας του 
Συνδέσμου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α΄/2016) <<Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις>> , προβλέπονται τα εξής : 
«…..3. Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών 
αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισμοί 
προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους 
οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, 
όπως ισχύει. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν πετύχει σε διαγωνισμό στον οικείο 
δήμο. Από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται ρητά οι διορισμοί προσώπων 
των ανωτέρω κατηγοριών που είναι επιτυχόντες της γενικής και ειδικής προκήρυξης του ν. 
2643/1998». 
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Την υπ΄αριθ. 9/16-03-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, με θέμα <<Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4368/2016 (Α΄21), σε θέματα 
προσωπικού των Ο.Τ.Α>>, όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: 
«Με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρούνται από την ανωτέρω αναστολή οι 
διορισμοί και προσλήψεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε 
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή προσωπικού που θα στελεχώσει τις υπηρεσίες 
Καθαριότητας, ΔΕΥΑ, Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης – Άρδευσης, Αποχέτευσης και Δημοτικών 
Κοιμητηρίων κλπ. Το τακτικό προσωπικό των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ που θα καλύπτει κενές 
θέσεις ειδικά των ανωτέρω Υπηρεσιών προσλαμβάνεται χωρίς πλέον να απαιτείται απόφαση 
κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του ν. 3833/2010, 
όπως ισχύει. Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20α του 
ν.4057/2012 εξακολουθούν να ισχύουν. Συνεπώς για την κίνηση διαδικασιών νέων 
προσλήψεων και του εν λόγω προσωπικού θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία της έγκρισης 
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει». 
 
Την αριθμ. 25/40703/16.12.2016 εγκύκλιό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με την οποία ζητείται από τους ΟΤΑ να αποστείλουν στο Υπουργείο 
Εσωτερικών και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση τα αιτήματά τους για τον 
προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Δ.Ε. και Υ.Ε.  
Τα αιτήματα που θα υποβληθούν θα αφορούν κενές θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Συνδέσμου μας και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για την κάλυψη των 
οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ.  
Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτημάτων στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση: 31 
Ιανουαρίου 2017. 
 
Τον Ο.Ε.Υ. του Συνδέσμου (ΦΕΚ. 1005 Β’ /6-12-1995), στον οποίο αναφέρονται οι οργανικές 
θέσεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΦΕΚ 2000 τεύχος Β’/19-06-2012 και ΦΕΚ 161 
τεύχος Β’/03-02-2012. 
 
Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου έτους 2017 (βεβαίωση 
αριθ. 22/20-01-2017 της οικονομικής υπηρεσίας). 
   
Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του 
Συνδέσμου. 

Εισηγείται: 
 

Την υποβολή αιτήματος για την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού 
ανταποδοτικών υπηρεσιών ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητά τους ως εξής: 
  
Μία (1) θέση, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
Τρεις (3) θέσεις, κλάδου ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
Μία (1) θέση, κλάδου ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΟΥ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ) 
Μία (1) θέση, κλάδου ΥΕ1  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ) 
 
Τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες θέσεις καθορίζονται από 
τις διατάξεις του  Π.Δ. 50/2001όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
 
Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού συνέχισε ο 
Πρόεδρος έχουν ανακύψει και επιδεινώνουν την κατάσταση από την μεγάλη αύξηση των 
συνταξιοδοτήσεων του προσωπικού. Συγκεκριμένα η Υπηρεσία του Συνδέσμου απώλεσε τα 
τελευταία χρόνια το 50% του ανθρώπινου δυναμικού με τη συνταξιοδότηση 9 υπαλλήλων 
μονίμων και ΙΔΑΧ. 
Οι συνταξιοδοτήσεις αυτές αφορούσαν σε κρίσιμους κλάδους και ειδικότητες για τη λειτουργία 
του Συνδέσμου. 
Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας και τα τεράστια κενά που 
έχουν δημιουργηθεί στην υπηρεσία μας με την πρόσληψη τεσσάρων (4) υπάλληλων 
ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δίκαιου (Ι.Δ.Ο.Χ.). Με τη λήξη των συμβάσεων τους το 

ΑΔΑ: ΩΤΞΡΟΡΥΝ-ΑΓΥ



   
 

πρόβλημα γίνεται μη διαχειρίσιμο διότι το υπάρχον προσωπικό δεν είναι αρκετό να καλύψει τις 
βάρδιες με αποτέλεσμα η Τεχνική υπηρεσία να αδυνατεί να λειτουργήσει εύρυθμα με ό, τι 
αυτό συνεπάγεται για το δημόσιο συμφέρον και την παροχή των υπηρεσιών ύδρευσης του 
Συνδέσμου προς τα μέλη του.  
Τονίζεται ότι στα καθήκοντα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου Ύδρευσης, 
περιλαμβάνονται η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας νερού δυναμικότητας 60.000m3 
νερού ημερησίως, η συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, η 
λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, που αποτελείται από 120 χλμ. αγωγών κ.ο.κ..  
 
Ομοίως η ίδια κατάσταση επικρατεί και στην Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία η οποία από το 
2010 εργάζεται με το μισό δυναμικό της διότι συνταξιοδοτήθηκε το 50% των έμπειρων 
υπαλλήλων της. 
 
Από το 2010 και μετά οι υποχρεώσεις της ανωτέρω υπηρεσίας υπερδιπλασιάστηκαν μετά την 
ψήφιση τριών μνημονίων και εκατοντάδων ακόμα διατάξεων και νόμων που πρέπει άμεσα να 
εφαρμόζονται κάθε φορά. Είναι αδύνατο το υπάρχον προσωπικό να ανταπεξέλθει σε αυτό τον 
όγκο των υποχρεώσεων. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκεί 
και δεν μπορεί να ανταποκριθεί απόλυτα στις μεγάλες υποχρεώσεις που έχει τόσο στην 
Τεχνική όσο και στην Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την αριθμ. 25/40703/16.12.2016 
εγκύκλιό του Υπουργείου Εσωτερικών και μετά από διαλογική συζήτηση 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων έτους 2017, για τους λόγους που 
αναγέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού 
ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ, κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και 
κλάδο ως εξής: 
 
Μία (1) θέση, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
Τρεις (3) θέσεις, κλάδου ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
Μία (1) θέση, κλάδου ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΟΥ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ) 
Μία (1) θέση, κλάδου ΥΕ1  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ) 
 
Τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες θέσεις καθορίζονται από 
τις διατάξεις του  Π.Δ. 50/2001όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
 
Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του 
Συνδέσμου.  
α) Στον Κ.Α. 10-6011.00 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (νέες 
προσλήψεις)» ποσό 12.500,00 ευρώ. 
β) Στον Κ.Α. 10-6051.03, Κ.Α. 10-6051.07 και Κ.Α 10-6051.08 με τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές εργαζομένων (νέες προσλήψεις)» ποσό 1.500,00 ευρώ. 
γ) Στον Κ.Α. 25-6011.00 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (νέες 
προσλήψεις)» ποσό 62.500,00 ευρώ. 
δ) Στον Κ.Α. 25-6051.03, Κ.Α. 25-6051.07 και Κ.Α. 25-6051.07 με τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές (νέες προσλήψεις)» ποσό 7.500,00 ευρώ. 
 
Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση μαζί με τα λοιπά στοιχεία του 
φακέλου προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων 
προσλήψεων.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμό 3 

Συντάχθηκε και Δημοσιεύθηκε 
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ                           
 
   ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                       ΓΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
 
                                   ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
                                   ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
                                   ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
                                   ΤΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 
                                   ΤΖΙΒΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 
                                   ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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