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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ  ΚΩ   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό 1 της 23/01/2017 συνεδρίασης του Δ/κού Σ/λιου της ΔΕΥΑΚ 

 

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 2             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση περί προγραμματισμού 
      προσλήψεων προσωπικού με 
      σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  

δικαίου Αορίστου Χρόνου έτους 
2017. 

        
Στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ σήμερα 23/01/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 
π.μ. ύστερα από την υπ’ αριθ. 141/19-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της ΔΕΥΑΚ που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά στις 19/01/2017 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν 1069/80 συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση το Δ/κό Σ/λιο της ΔΕΥΑΚ αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία επειδή επί συνόλου έντεκα μελών παραβρέθηκαν οι δέκα (10) δηλαδή: 
 
     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μ. Κιάρης - Πρόεδρος        1.  Ε. Κώστογλους 
2. Α. Κρητικός – Αντιπρόεδρος                ο οποίος δεν προσήλθε 
3. 2.  Γ. Καλλούδης                  αν και κλήθηκε νόμιμα       
4. Ν. Πόγιας                                        
5. Θ. Πάχος  
6. Μ. Ζωΐδης 
7. Ζ. Ζαχαρίου    
8. Π. Λιοδάκης 
9. Σ. Παπαντωνίου 
10. Μ. Δρόσος       
 

   *Ο κ. Ζαχαρίου Ζαχαρίας μετέχει ως αναπληρωματικός, νομίμως 
ορισθείς, του τακτικού μέλους κ. Καρπούζη Στέφανου ο οποίος αιτιολογημένα 
απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 
 Στη συνεδρίαση παρέστη η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑΚ κα. 
Παπαλεξίου Ευτυχία, ως εισηγήτρια των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και 
η γραμματέας του Δ/κού Σ/λιου Κοτζαταπάνη Ουρανία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 

Η Διευθύντρια εισηγούμενη το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ το υπ’ αριθ. 40703/16-12-2016 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. Γεν Δ/νση Ηλ. Διακ/σης και Εκλογών 
Δ/νση Ηλ. Διακυβέρνησης, με το οποίο μας εστάλει η Εγκύκλιος 25 που 
αναφέρεται στον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού 
ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔκλπ. 
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Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο πρέπει να υποβληθεί από την 
υπηρεσία μας σχετικό αίτημα στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση μέχρι τις 
31-1-2017. 

Όπως γνωρίζετε στη ΔΕΥΑΚ παρά την αύξηση του πεδίου δράσης των 
υπηρεσιών της , καθότι μετά την ενοποίηση με το Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) 
των πρώην Δήμων Κω,Δικαίου και  Ηρακλειδων , ολοκληρώνονται και 
ξεκινάει η λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης και των βιολογικών 
καθαρισμών του Δικαίου και της Καρδάμαινας εντός του επομένου διμήνου  , 
όχι μόνον δεν υπήρξε αύξηση προσωπικού αλλά αντίθετα μείωση χωρίς τη 
δυνατότητα αναπλήρωσης. Συγκεκριμμένα το 2011 το προσωπικό ήταν 74 
άτομα. 

Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. της επιχείρησης οι κενές θέσεις ανέρχονται στις 
59 , από τις πρoβλεπόμενες 120 συνολικές . 

Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που κατέχουν σήμερα οργανικές 
θέσεις του Ο.Ε.Υ. είναι 61 και σημαντικός αριθμός του προσωπικού 
πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. 

Μετά τα παραπάνω θεωρώ ότι πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αιγαίου για την πλήρωση 17 θέσεων για τις 
παρακάτω ειδικότητες με την ως κάτωθι σειρά προτεραιότητας : 

 

Α/Α Κλάδος-Ειδικότητα Κενές 
Θέσεις 

Αιτούμενες 
Θέσεις 

1 
Τεχνίτες Υδραυλικοί  Δ.Ε 

Τέσσερις 
(4) 

Δύο (2) 

    

2 Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι  Δ.Ε Πέντε (5) Δύο(2) 

    

3 
Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι ή 

Ηλεκτρονικοί Τ.Ε 
Πέντε (5) Δύο (2) 

4 
Εργάτες Υ.Ε 

Εννέα (9) Πέντε (5) 

5 
Γραφείς – Γραμματείς – Τηλεφωνητές 

Δ.Ε 
Πέντε (5) Μία (1) 

6 
Συντηρητές Μηχ/κών Εγκαταστάσεων   

Δ.Ε 
Τέσσερις 

(4) 
Δύο (2) 

 Ταμίες  Δ.Ε 

 

  

7  Μία (1) Μία (1) 

    

8 Καταμετρητές Τέσσερις (4) Δύο (2) 

 

 
Τα προσόντα των αιτούμενων θέσεων για την κάλυψη των αναγκών 

της Υπηρεσίας μας θα καθορίζονται σύμφωνα με το νέο προσοντολόγιο, 
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Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε  και  συμπληρώθηκε  με  τα  
Π.Δ/τα  347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 
(185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄). 

Οι παραπάνω θέσεις τακτικού προσωπικού είναι κενές και 
προβλέπονται από το άρθρο  7 του ισχύοντα Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ1016/ τ.Β΄/2016) 
και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τη δαπάνη 
μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί. 

Στους Κωδικούς 60-00-0000 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ» 
και 60-03-0000«ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΙΚΑ» καθώς και 60-03-0200 «ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΕΠΙΚ.& 
Λ.ΚΥΡΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ» του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έτους 2017 έχουν 
εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 
του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των παραπάνω 
θέσεων, οι ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και θα βαρύνουν τους 
αντίστοιχους Κωδικούς και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ/κό Σ/λιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ/κό Σ/λιο έπειτα από μακρά διαλογική συζήτηση και αλλαγή 

γνωμών αφού έλαβε σοβαρά υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου του, 
της Γενικής Διευθύντριας, τις διατάξεις του Ν. 1069/80, το υπ’ αριθ. 40703/16-
12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης 
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. Γεν Δ/νση Ηλ. Διακ/σης 
και Εκλογών Δ/νση Ηλ. Διακυβέρνησης, το άρθρο  7 του ισχύοντα Ο.Ε.Υ. 
(ΦΕΚ1016/ τ.Β΄/2016) και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει την οικονομική δυνατότητα να 
καλύψει τη δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, και 
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από το οποίο προέκυψε: επί  δέκα (10) 
παριστάμενων μελών, ψήφισαν υπέρ της προτάσεως και τα δέκα (10) 
παριστάμενα μέλη, 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1)Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος για προγραμματισμό 

προσλήψεων τακτικού προσωπικού σύμφωνα με την Εγκύκλιο 25 του 
Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. Γεν Δ/νση Ηλ. Διακ/σης  και 
Εκλογών Δ/νση Ηλ. Διακυβέρνησης, για την πλήρωση 17 θέσεων για τις 
παρακάτω ειδικότητες με την ως κάτωθι σειρά προτεραιότητας ως 
ακολούθως: 

 
 

Α/Α Κλάδος-Ειδικότητα Κενές 
Θέσεις 

Αιτούμενες 
Θέσεις 

1 
Τεχνίτες Υδραυλικοί  Δ.Ε 

Τέσσερις (4) Δύο (2) 

    

2 Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι  Δ.Ε Πέντε (5) Δύο(2) 

    

3 
Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι ή 

Ηλεκτρονικοί Τ.Ε 
Πέντε (5) Δύο (2) 
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4 
Εργάτες Υ.Ε 

Εννέα (9) Πέντε (5) 

5 
    Γραφείς – Γραμματείς – Τηλεφωνητές 

Δ.Ε 
Πέντε (5) Μία (1) 

6 
Συντηρητές Μηχ/κών Εγκαταστάσεων   

Δ.Ε 
Τέσσερις (4) Δύο (2) 

 Ταμίες  Δ.Ε   

7 Μία (1) Μία (1) 

   

   8 Καταμετρητές Τέσσερις (4)   Δύο (2) 

 
2)Τα προσόντα των αιτούμενων θέσεων για την κάλυψη των αναγκών 

της Υπηρεσίας μας θα καθορίζονται σύμφωνα με το νέο προσοντολόγιο, 
Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε  και  συμπληρώθηκε  με  τα  
Π.Δ/τα  347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 
(185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄). 

3)Δεσμεύει τις απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των 
παραπάνω θέσεων, σε βάρος των κωδικών 03.6000.01 και 03.6050.01  του 
προϋπολογισμού 2017 και  των επόμενων ετών ύψους 285.000€ ανά έτος  
 
 4) Ο Πρόεδρος να υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 2 
 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ     1. Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      2. Γ. ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ 

      3. Ν. ΠΟΓΙΑΣ 
      4. Θ. ΠΑΧΟΣ 
                5. Μ. ΖΩΪΔΗΣ 
      6. Π. ΛΙΟΔΑΚΗΣ 

7. Μ. ΔΡΟΣΟΣ 
8. Σ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
9. Ζ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ 
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