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Πίνακα θεμάτων συνεδρίασης του Διοικητικου Συμβουλίου 
Δ.Ε.Υ.Α.Παλαμά. 
Στον Παλαμά σήμερα την 26ην του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 
2017, ημέρα της εβδομάδος ΠΕΜΠΤΗ    και ώρα 08:30 η 
υπογεγραμμένη Πάσχου Αλεξάνδρα (Δημοτικός υπάλληλος Παλαμά), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ.410/95), 
τοιχοκόλλησα προς τούτο προορισμένο μέρος (εξώθυρα) του 
Δημοτικού Καταστήματος, τον από 25-01-2017, πίνακα θεμάτων που 
συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 25-01-
2017, περιέxοντα τον αριθμό των αποφάσεων που πάρθηκαν από το 
Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και περίληψη του περιεxομένου της. 
Προς τούτο συντάxθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιxοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Αυτός που το τοιxοκόλλησε 
Αλεξάνδρα Πάσχου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Παλαμάς 26-01-2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ 
Οι μάρτυρες 

Φαλάγγα Ευαγγελία 
Καραμαλίγκα Ευαγγελία 

 

 
 

ΘΕΜΑ: 2 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ ΣΤΗ ΔΕΥΑ 
ΠΑΛΑΜΑ. 

Στον Παλαμά και στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ σήμερα την 25ην του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 
2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το 
Διοικητικό  Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά, ύστερα από την αρίθμ: 67/20-01-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου η οποία τοιχοκολλήθηκε στο συνήθη τόπο δημοσιεύσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
Δήμου και δόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
107 & 108 του Δ.Κ.Κ. [Π.Δ.410/95] για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της 
ημερησίας διατάξεως. 
Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντες  ΕΦΤΑ  (7), ήτοι:  
  

Π
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                   

ΑΠΟΝΤΑ 

ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 
Πρόεδρος 

 

ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ- Μέλος  
ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- Μέλος  
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Μέλος 

ΤΣΕΡΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- Μέλος 

ΡΑΓΙΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ – 
Μέλος 

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – 
Μέλος 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ - Μέλος  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- Μέλος 
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Επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και η κ. Πάσχου 
Αλεξάνδρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Κύριοι συνάδελφοι:  ,  
 
Με την αριθμ. 25/2016 (αριθμ. Πρωτ. 40703/16-12-2016) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και 
προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό οι νευραλγικές υπηρεσίες της Αυτ/σης, με 
άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, καλούνται τα Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. (ΔΕΥΑ, ΦΟΔΣΑ) να 
υποβάλλουν αιτήματα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκε από την 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  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΠΙΔ ΟΤΑ  
Τα αιτήματα αφορούν σε νπιδ των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού.  
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 
 
Κατόπιν των παραπάνω, καλούμαστε να αποφασίσουμε για την στελέχωση της υπηρεσίας με το 
απαραίτητο προσωπικό ΙΔΑΧ, το οποίο θα είναι με σειρά προτεραιότητας : 
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1. Ένας Ηλεκτρολόγος κλάδου ΔΕ καθώς ΔΕΥΑΠ δε διαθέτει ηλεκτρολόγο και οι ανάγκες της 

σε επισκευές και συντηρήσεις των 20 αντλιοστασίων της  είναι μεγάλες και καλύπτονται από 
ιδιώτες ηλεκτρολόγους. Άρα είναι επιτακτική η ανάγκη ενός ηλεκτρολόγου, προκειμένου να 
γίνεται ορθή συντήρηση των εγκαταστάσεων , για αποφυγή βλαβών και άμεση 
αποκατάσταση όταν και αν  αυτές προκύπτουν. 

2. Ένας Τεχνίτης – υδραυλικός ΔΕ, αφού στη ΔΕΥΑΠ δεν υπηρετεί κανένας τεχνίτης- 
υδραυλικός, ενώ δύο εργάτες γενικών καθηκόντων καλύπτουν τις ανάγκες για υδραυλικούς. 
Το δίκτυο που είναι στη χωρική αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΠ είναι τεράστιο και οι βλάβες – 
συντηρήσεις είναι καθημερινό φαινόμενο, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να μην μπορεί να 
ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και να προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες της με 
συνεχείς αναθέσεις σε ιδιώτες υδραυλικούς – τεχνίτες. 

  
. 
 
Τα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα για τους ανωτέρω κλάδους, σύμφωνα με τα 37α/87, 
22/90, 50/2001 Π.Δ/τα όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και όπως αναφέρονται στον  ΟΕΥ της 
επιχείρησης, είναι τα εξής: 
 1.     Ηλεκτρολόγος ΔΕ 
      Τυπικά προσόντα 
α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου  ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής ΟΑΕΔ  ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής    
β) Άδεια  εγκαταστάτη  ηλεκτρολόγου Γ’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας. 
      Ειδικά προσόντα: 
 Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους. 
 
2.Τεχνίτης – Υδραυλικός ΔΕ 

Τυπικά προσόντα 
α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου  ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής ΟΑΕΔ  ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής    
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη – υδραυλικού Α’ τάξης και 1ης ειδικότητας , 

 Ειδικά προσόντα: 
Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους. 
 
Για την ειδικότητα Ηλεκτρολόγων ΔΕ στον ΟΕΥ προβλέπεται μία (1) θέση  η οποία είναι κενή, ενώ 
για την ειδικότητα Τεχνιτών –Υδραυλικών ΔΕ προβλέπονται στον ΟΕΥ 4 θέσεις οι οποίες επίσης 
είναι κενές. 
 
Επίσης όπως αναφέραμε προτεραιότητα δίνεται στην πρόσληψη του Ηλεκτρολόγου ΔΕ και στη 
συνέχεια του Τεχνίτη Υδραυλικού ΔΕ, καθώς για την δεύτερη ειδικότητα δυο εργάτες γενικών 
καθηκόντων εκτελούν χρέη υδραυλικών αν και δεν επαρκούν 
 
Η κάλυψη της μισθοδοσίας των προαναφερθέντων ειδικοτήτων, που θα προσληφθούν, θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 60.00.0001 και ΚΑ 60.03.0001: 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του: 
•τις διατάξεις της παρ.20α του ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το  

άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015.  
•τις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222).  
•Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει.  
•τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
•τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Παλαμά.  
•την εγκ.25/.40703/16.12.2017 ΥΠ.ΕΣ.  
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•την βεβαίωση με αριθμ. Πρωτ.: 93 / 25 – 01 – 2017 της Γενικής Διευθύντριας.  
•τη βεβαίωση υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 94 / 25 – 01 – 2017 της Γενικής Διευθύντριας ότι οι 

προκηρυσσόμενες θέσεις είναι κενές.  
•Την εισήγηση του κ. Προέδρου, ομόφωνα :  

 

Α    Π    Ο    Φ    Α    Σ    Ι    Ζ    Ε    Ι 
 
Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017, καθώς και τον σχετικό πίνακα 
προγραμματισμού, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την πρόσληψη τακτικού 
προσωπικού για τις εξής, κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως εξής:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α/
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΗ 
ΣΧΕΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ
Α 
ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ/  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟ
Σ 
ΟΡΓΑΝΙΚ
ΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 
ΚΕΝΩ
Ν 
ΘΕΣΕΩ
Ν 

1 ΙΔΑΧ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛ
ΟΓΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 1 1 

2 ΙΔΑΧ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩ
Ν 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2 4 4 

 
Τα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα για τους ανωτέρω κλάδους, σύμφωνα με τα 37α/87, 
22/90, 50/2001 Π.Δ/τα όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και όπως αναφέρονται στον  ΟΕΥ της 
επιχείρησης, είναι τα εξής: 
1.     Ηλεκτρολόγος ΔΕ 
      Τυπικά προσόντα 
α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου  ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής ΟΑΕΔ  ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής    
β) Άδεια  εγκαταστάτη  ηλεκτρολόγου Γ’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας. 
      Ειδικά προσόντα: 
 Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους. 
 
2.Τεχνίτης – Υδραυλικός ΔΕ 

Τυπικά προσόντα 
α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου  ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής ΟΑΕΔ  ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής    
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη – υδραυλικού Α’ τάξης και 1ης ειδικότητας , 

 Ειδικά προσόντα: 
Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους. 
 
Η κάλυψη της μισθοδοσίας των προαναφερθέντων ειδικοτήτων, που θα προσληφθούν, θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 60.00.0001 και ΚΑ 60.03.0001 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                              

ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
ΜΕΛΟΣ 
ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΛΟΣ 
ΡΑΓΙΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ – 
ΜΕΛΟΣ 
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ – 
ΜΕΛΟΣ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
- ΜΕΛΟΣ 

 
    
 
                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ 
 
 

ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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