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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                         

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ  2 
 

                                      Από  το  1ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ    17-01-2017  
 

 ΘΕΜΑ: Πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
25/40703/16-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 17 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30  μ.μ. συνεδρίασε 

τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας 

στα γραφεία της, κατόπιν της υπ’αρ. 21/13-01-2017, έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, 

όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.1069/80, με παρόντα τακτικά μέλη τους κ.κ. 

1.  ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ                                 2. ΤΟΝΙΔΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

3.  ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             4. ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΗ  ΧΡΗΣΤΟΣ                

5.  ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                     6. ΤΣΙΦΟΥΝΤΙΔΗ ΟΔΥΣΣΕΑ 
 

ΑΠΩΝ:  ΑΛΕΞΙΑΔΗ – ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
 

Παραβρέθηκε ο  Γ. Διευθυντής της  Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ.  Τριανταφυλλίδης  Πολυχρόνης, σύμφωνα με την 

παρ.3 του άρθρου 3 του ν.1069/80 
 

Επίσης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Σταμούδης Αθανάσιος ως 

Γραμματέας του ΔΣ για την τήρηση των πρακτικών.  

Εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ. Τσελεμπής 

Δημήτριος είπε τα εξής:  

Όπως γνωρίζετε με την υπ΄αριθμ. 25/40703/16-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, μας γνωστοποιήθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 

ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ και Ν.Π.Ι.Δ. κάθε εκπαιδευτικός βαθμίδας. 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας από το 2010 και εντεύθεν έχει υποστεί μείωση στο προσωπικό της 

λόγω της υπαγωγής μας στην αναστολή & στους περιορισμούς προσλήψεων που εφαρμόζονταν 

στα Ν.Π.Δ.Δ. Με αποτέλεσμα σήμερα να διαθέτει προσωπικό 29 ατόμων για τον διευρυμένο 

Καλλικρατικό Δήμο (ενοποίηση τεσσάρων Δήμων) όταν το 2010 διέθετε προσωπικό 44 

εργαζομένων για τον Καποδιστριακό Δήμο Ορεστιάδας. 

Συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν οι υπηρεσίες της Επιχείρησης να αποδυναμωθούν & 

να κινδυνεύει να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία της. Επιβάλλεται να προχωρήσει στην 

ενίσχυση των υπαρχουσών σοβαρών ελλείψεων προσωπικού, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα την 

λειτουργία της.  

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. (Αρ. φυλ. 409/22-02-2012 τεύχος Β΄), ο αριθμός των 

οργανικών θέσεων ανέρχεται σήμερα σε 79, ο αριθμός των καλυμμένων θέσεων ανέρχεται  
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σήμερα σε 29 με αποτέλεσμα ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων να ανέρχεται σήμερα σε 

50. 

Τα προσόντα που προβλέπεται από τον Ο.Ε.Υ. και την κείμενη νομοθεσία έχουν ως 

ακολούθως:  

  Οικονομολόγοι  Π.Ε  

 Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ή Παντείου ή Δημόσιας Διοίκησης ΑΕΙ της αλλοδαπής ή της ημεδαπής.  

Ειδικά προσόντα: Α) Προϋπηρεσία σε οικονομική υπηρεσία στο Δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα 

σε θέματα οικονομικού σχεδιασμού ή διοίκησης επιχειρήσεων, Β) Γνώση μιας ξένης 

γλώσσας, γ) χειρισμό Η/Υ. 

 

 Τεχνίτες – Υδραυλικοί  Δ.Ε. 

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής. 

Ειδικά προσόντα: Α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, Β) Άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου α΄ ερασιτεχνικού. 

 

 Τεχνίτες – Ηλεκτρολόγοι  Δ.Ε. 

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής. 

Ειδικά προσόντα: Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή Συντηρητή 

Ηλεκτρολόγου Α & Γ ειδικότητας, κατηγορίας πρώτης, Β) εμπειρία εγκαταστάτη ή 

συντηρητή ηλεκτρολόγου ενός (1) έτους τουλάχιστον, μετά την απόκτηση των παραπάνω 

αδειών. 

 

 Διοικητικοί – Λογιστικοί  Δ.Ε. 

Τυπικά προσόντα:  Απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου, Απολυτήριο Λυκείου, ή 

απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, 

ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Δίπλωμα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ. 

Ειδικά προσόντα: Α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους,  Β) χειρισμός Η/Υ. 

 

 Οδηγοί - χειριστές ή Χειριστές Μηχανημάτων Έργων Υ.Ε. 

Τυπικά προσόντα: Α) Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή κατώτερης Τεχνικής Σχολής, ή 

Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,  Β) άδεια 

χειριστού μηχανήματος έργου. 

Ειδικά προσόντα: Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους. 
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 Βοηθοί – Εργάτες γενικών καθηκόντων Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Υ.Ε. 

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή τριτάξιου Γυμνασίου ή κατώτερης 

Τεχνικής Σχολής. 

Ειδικά προσόντα: Α) Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλματος,  Β) άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου α΄ ερασιτεχνικού. 

 

Επιπρόσθετα πέρα από τα παραπάνω προσόντα που προβλέπει ο  Ο.Ε.Υ,  ο Πρόεδρος προτείνει: 

Για τον οικονομολόγο το επίπεδο ξένης γλώσσας να είναι άριστο. 

Για τους Τεχνίτες Υδραυλικούς & Ηλεκτρολόγους να έχουν γνώση Η/Υ. 

Για τον Διοικητικό/Λογιστικό να έχει άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας. 

  

Η ιεράρχηση των αιτούντων, προς κάλυψη, θέσεων ανάλογα με τον βαθμό αναγκαιότητας, 

περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Π.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
1 1 

Δ.Ε ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
2 2 

Δ.Ε ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
3 1 

Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
4 1 

Υ.Ε ΟΔΗΓΟΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ- 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
5 1 

Υ.Ε ΒΟΗΘΟΙ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ- 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
6 2 

 

Με βάση τα όσα ελέχθησαν παραπάνω, προτείνουμε την πρόσληψη οκτώ (8) 

εργαζομένων, για τους οποίους η επιχείρηση έχει την δυνατότητα κάλυψης των λειτουργικών 

εξόδων, που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης. 

Η επιχείρηση δεσμεύεται να εγγράψει τις αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 

έτους που θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις καθώς στους προϋπολογισμούς των επόμενων 

ετών με επιβάρυνση των αντίστοιχων ΚΑ εξόδων. 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη για την λήψη της σχετικής απόφασης και μετά από 

συζήτηση 

 

                                                ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη του: 

 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 

 Την υπ΄αριθμ. 25/40703/16-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Τον Ν.2190/1994 του ΑΣΕΠ  

 Την εισήγηση του Προέδρου 
 ΟΜΟΦΩΝΑ 
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                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει την πρόσληψη οκτώ (8) εργαζομένων, σύμφωνα με τον Ν.2190/1994 του ΑΣΕΠ, η 

ιεράρχηση των αιτουμένων, προ κάλυψη, κενών θέσεων ανάλογα με το βαθμό αναγκαιότητας, 

περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Π.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
1 1 

Δ.Ε ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
2 2 

Δ.Ε ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
3 1 

Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
4 1 

Υ.Ε ΟΔΗΓΟΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ- 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
5 1 

Υ.Ε ΒΟΗΘΟΙ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
6 2 

 

 

2. Εγκρίνει τα επιπρόσθετα προσόντα πλέον αυτών που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. ως 

ακολούθως : 

 Για τον οικονομολόγο το επίπεδο ξένης γλώσσας να είναι άριστο. 

 Για τους Τεχνίτες Υδραυλικούς & Ηλεκτρολόγους να έχουν γνώση Η/Υ. 

 Για τον Διοικητικό/Λογιστικό να έχει άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας. 

 

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

που θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις, καθώς επίσης προτίθεται να δεσμευτεί να 

εγγράψει τις αναγκαίες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών με 

επιβάρυνση των αντίστοιχων ΚΑ εξόδων, που προορίζεται για το νέο προς πρόσληψη 

προσωπικό. 

 

4. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

5. Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στο Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ν. Έβρου για τον έλεγχο ως προς την ορθότητα και πληρότητα, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παρ. 5 του ν.4017/11-04-2012 και για τις όποιες περαιτέρω ενέργειές τους. 

 
    Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε & αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω: 

          Ακριβές  αντίγραφο                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ο.                            ΤΑ ΜΕΛΗ              

 

 

             ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                             
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