
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

 
από το υπ’ αριθ.  1/2017   Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Βέροιας 
 
Αρ.αποφ. 1/2017 Περίληψη 

 
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας. 

 
Στη Βέροια σήμερα 26 Ιανουαρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα  18:00 μ.μ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο στην Αίθουσα συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από την με ημερομηνία 20/01/2017 γραπτή πρόσκληση με αρ. 
πρωτ. 201 του κου. Προέδρου, που δόθηκε σ’ όλους τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του Ν.1069/80. 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη. 
 
Παρόντες:  
 

Απόντες: 
Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα  
 

1. Διαμάντης Στέργιος – αν. Πρόεδρος 1) Ορφανίδης Γεώργιος - Πρόεδρος 
2. Μωϋσιάδης Νικόλαος  
3. Γραμματικός Κων/νος  
4. Πιπερίδης Στέλιος  
5. Γουλτίδης Γεώργιος  
6. Παπαοικονόμου Καλλιόπη  
7. Μπέτζιου Μυρτώ  
8. Λαζαρίδου Αναστασία  
 
Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΒ εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 
[Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της 
Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας], έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση της Υπηρεσίας που έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/3.3.1994/τ. Α') όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενεστέρως.  

β) Του άρθρου 1 παρ. 13 του ν. 2247/1994 "Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων" 
(ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α'). 

γ) Του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 
2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/8.10.1997/τ.Α’),όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.  

δ) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και 
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» 
(ΦΕΚ 220/20.9.2002/τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3146/2003 
(ΦΕΚ 125/23.5.2003 τ.Α΄). 

ε) Του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας 
διοίκησης» (ΦΕΚ 151/6.8.2004 τ.Α’). 

στ) Του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές  διατάξεις» (ΦΕΚ 75/7.4.2006/τ.Α’). 
ζ) Του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και 

συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ24/9.2.2007/τ.Α’). 
η) Του ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/23.12.2008/τ.Α’). 

ΑΔΑ: 72ΙΗΟΛΠ9-9Γ1



θ) Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/23.2.2005 τ.Α’), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ.3 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/23.11.2007/τ.Α’). 

ι) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 
175/30.7.1996/τ. Α') 

ια) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου 
Τομέα» (ΦΕΚ 39/5.3.2001/τ.Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/23.12.2003 (ΦΕΚ 
315/31.12.2003/τ.Α’), το π.δ. 44/9.3.2005 (ΦΕΚ 63/9.3.2005 τ.Α’), το π.δ. 116/9.6.2006 (ΦΕΚ 
115/9.6.2006/τ.Α΄) και το π.δ. 146/27.7.2007 (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’ ). 

2. Την υπ’ αριθμ. 42948/10-12-2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 1854/11.12.2003/τ.Β’) 
για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημοσίου τομέα. 

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης « Τροποποίηση της αριθμ. 42948/2003 απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 
989/25.7.2006/τ.Β’) για την κατάργηση της προβλεπόμενης δυνατότητας υποβολής 
αντιρρήσεων εκ  μέρους των υποψηφίων. 

4. Το Ν.4093/2012 παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ1, περίπτωση 3, εδάφιο πρώτο, με το οποίο έχει 
επιβληθεί πλήρης αναστολή προσλήψεων προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ κια ΔΕ στους 
ΟΤΑ. 

5. Το Ν. 4368/2016, άρθρο 7, με τον οποίο εξαιρούνται από την ανωτέρω αναστολή οι διορισμοί 
και προσλήψεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

6. Την 25/40703/16.12.2016 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Προγραμματισμός 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και 
τακτικού προσωπικού  του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών στους ΟΤΑ. 

7. Το άρθρο 64 του Ν.4389/2016 
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης (ΦΕΚ Β 237/9-2-2012). 
9. Την από 19-01-2017 Εισήγηση του Τεχνικού Διευθυντή ΔΕΥΑΒ. 
10. Το γεγονός ότι η δαπάνη της μισθοδοσίας του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί και 

η δαπάνη που θα απαιτηθεί για τη διαδικασία πρόσληψης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας του έτους 2017.  Έχει εγγραφεί 
αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΒ έτους 2017 με κωδικό 
60.00.00.00 αμοιβές Τακτικού Προσωπικού και 60.03.00.00 Εργοδοτικές εισφορές 
τακτικών υπαλλήλων και 60.03.00.01 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις λοιπών 
ταμείων (ΤΣΜΕΔΕ κλπ) και έχει εκδοθεί η (259/24-1-2017 βεβαίωση της αν. 
Διευθύντριας Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης). 

 
Προτείνουμε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δέκα τριών  (13) συνολικά  θέσεων, των 

κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) , τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ΤΕ και ΠΕ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Προβλεπόμενες 
θέσεις 

Καλυμμένες 
θέσεις 

Κενές 
θέσεις 

Αιτούμενες 
θέσεις 

1 
Τεχνίτες Υδραυλικοί Δ.Ε. ή 
Θερμοϋδραυλικοί Δ.Ε. 20 6 14 3 

2 
Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 
Υ.Ε. 20 5 15 6 

3 
Οδηγοί Αυτοκινήτων 
(Ανατρεπόμενου Φορτηγού) Δ.Ε. 4 2 2 1 

4 
Χειριστής μηχανημάτων δομικών 
έργων Δ.Ε. 4 0 4 1 

5 Πολιτικών Μηχανικών  Π.Ε  3 0 3 1 

  6 Οικονομικοί (Λογιστές)  Τ.Ε  4 1 3 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 55 14 41 13 
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Αναλυτικά: 
 1) Ως προς τους Τεχνίτες Υδραυλικούς - Θερμοϋδραυλικούς ΔΕ, από τους 6 που 
απασχολούνται σήμερα, ο ένας (Τσοβελεκίδης Στ.) συνταξιοδοτείται μέσα στο 2017, ο δεύτερος 
(Μελετίδης Θ.) συνταξιοδοτείται μέσα στο 2018, αλλά εκτελεί και χρέη Υπευθύνου Τμήματος 
Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων Δημοτικών Διαμερισμάτων, ο τρίτος (Παπαδόπουλος Κ.) 
απασχολείται στο Τμήμα σφραγίσεων και οι υπόλοιποι τρεις (Βύζας Θωμάς, Σιαρένιος Αντώνιος και 
Ασλανίδης Αναστάσιος) μένουν για τις συντηρήσεις των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης και 
όμβριων υδάτων  όλου του διευρυμένου Δήμου. 

Συνεπώς υπάρχει άμεση   ανάγκη ενίσχυσης του Τμήματος Σφραγίσεων με δεύτερο 
υδραυλικό, και του Τμήματος Συντήρησης με δύο υδραυλικούς, λόγω της μεγάλης έκτασης 
των δικτύων (450 χλμ ύδρευση, 200 χλμ αποχέτευση και 25 χλμ όμβρια), ήτοι συνολικά τρείς. 
 2) Ως προς τους Εργάτες, ο μεν Κεχαίδης Θεόδωρος συνταξιοδοτείται στις 16 Φεβρουαρίου 
2017, ο δε  Φωτιάδης Ιωάννης  συνταξιοδοτείται μέσα στο 2017. Συνεπώς χρειαζόμαστε έναν 
εργάτη στην Αποθήκη, ένα  στο Βιολογικό Καθαρισμό, έναν στο βυτίο, έναν μαζί με τον 
Τεχνίτη Δομικών Έργων και έξη στα συνεργεία συντήρησης δικτύων, συνολικά δηλαδή δέκα, 
ήτοι ενίσχυση κατά 6 νέους εργάτες. 
 3) Ως προς τον οδηγό αυτοκινήτου, το ανατρεπόμενο φορτηγό που έχουμε και είναι 
απαραίτητο στην συνεχή μεταφορά υλικών –προϊόντων εκσκαφών, από και προς τα σημεία 
εργασίας, δεν έχει οδηγό.  
Στη ΔΕΥΑΒ υπηρετούν ένας οδηγός Ι.Χ. και ένας οδηγός του αποφρακτικού βιτύου. 
Ο τρίτος οδηγός θα επιδιωχθεί να οδηγεί και το αποφρακτικό, ώστε να αναπληρώνει τον οδηγό  του 
αποφρακτικού βυτίου στο διάστημα  που λείπει από την υπηρεσία με άδεια. 
Συνεπώς απαιτείται η πρόσληψη ενός Οδηγού Αυτοκινήτων (Ανατρεπόμενου Φορτηγού) 
Δ.Ε. 
 4) Ομοίως, ο Χειριστής του σκαπτικού μας μηχανήματος μετατέθηκε στην πόλη καταγωγής 
του και δεν υπάρχει χειριστής. Θα ζητηθεί το πρώτο επικουρικό προσόν της άδειας χειριστή 
κατηγορίας Ι, ώστε να μπορεί να αναπληρώνει τον χειριστή του αποφρακτικού βυτίου κατά τις ημέρες 
απουσίας του, διότι υπάρχουν πολλές φορές που η κίνηση του βυτίου είναι πρώτης προτεραιότητας 
για την Επιχείρηση. 
 Συνεπώς απαιτείται η πρόσληψη ενός Χειριστής μηχανημάτων δομικών έργων Δ.Ε. 
 5) Με την αποχώρηση – παραίτηση τον Δεκέμβριο 2015, του Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) 
Καλπακίδη Ελευθερίου, δεν υπάρχει Πολιτικός Μηχανικός στο γραφείο μελετών. Οι μόνοι που 
κατέχουν την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) είναι ο Αχτσής Θωμάς και ο Δάσκαλος 
Δημήτριος, που απασχολούνται με άλλες ειδικότητες και συγκεκριμένα με την ειδικότητα του Γενικού 
Διευθυντή (ΠΕ) ο πρώτος και με την ειδικότητα του Τεχνικού Διευθυντή (ΠΕ) ο δεύτερος. 
Συνεπώς  για  την στελέχωση του γραφείου μελετών σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος 
απαιτείται η πρόσληψη ενός Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ). 
 6)Στην  οικονομική διεύθυνση παρουσιάσθηκε πρόβλημα λειτουργίας μετά την μεταφορά 
στην ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας του οικονομολόγου Καπέτη Διονυσίου υπαλλήλου της ΔΕΥΑΒ.. 
Συνεπώς απαιτείται η πρόσληψη ενός Λογιστή ΤΕ για την ομαλή λειτουργία της οικονομικής 
διεύθυνσης.  
            
 Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 14196/2003, είναι απαραίτητος ο 
ορισμός τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού ως εξής: 

1. Ένα μέλος από το ΔΣ της ΔΕΥΑΒ και 
2. Δύο Υπευθύνους Τμημάτων της ΔΕΥΑΒ  
 

Παρακαλείσθε να αποφασίσετε ανάλογα.  

Ο κος. αν. Πρόεδρος κάλεσε στην συνέχεια το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 
1. Την με ημερομηνία 19/01/2017 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή 
2. Την πρόταση του κου Μωυσιάδη για 1ο επικουρικό προσόν στη θέση του οδηγού φορτηγού, 
τον χειρισμό αποφρακτικού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, με σειρά αναγκαιότητας - προτεραιότητας ως κάτωθι: 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Προβλεπόμενες 
θέσεις 

Καλυμμένες 
θέσεις 

Κενές 
θέσεις 

Αιτούμενες 
θέσεις 

1 
Τεχνίτες Υδραυλικοί Δ.Ε. ή 
Θερμοϋδραυλικοί Δ.Ε. 20 6 14 3 

2 
Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 
Υ.Ε. 20 5 15 6 

3 

Οδηγοί Αυτοκινήτων 
(Ανατρεπόμενου Φορτηγού) Δ.Ε. 
με 1

ο
 επικουρικό προσόν την 

άδεια χειριστού αποφρακτικού 
μηχανήματος 4 2 2 1 

4 
Χειριστής μηχανημάτων δομικών 
έργων Δ.Ε. 4 0 4 1 

5 Πολιτικών Μηχανικών  Π.Ε. 3 0 3 1 

  6 Οικονομικοί (Λογιστές)  Τ.Ε. 4 1 3 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 55 14 41 13 

 
Ορίζει, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 14196/2003, τριμελή 
επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισμού ως εξής: 

1. Πιπερίδη Στυλιανό, μέλος ΔΣ ΔΕΥΑΒ, 
2. Παντερμαράκη Ιωάννη, Χημικό, Υπεύθυνο Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου - αν. 

Υπεύθυνο Τμήματος Προμηθειών ΔΕΥΑΒ και 
3. Τσακτάνη Ηλία, Χημικό Μηχανικό, Υπεύθυνο Τμήματος Διαχείρισης και Διοίκησης 

Συστήματος Ποιότητας ΔΕΥΑΒ. 
Έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΒ έτους 2017 με κωδικό 
60.00.00.00 αμοιβές Τακτικού Προσωπικού και 60.03.00.00 Εργοδοτικές εισφορές τακτικών 
υπαλλήλων και 60.03.00.01 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις λοιπών ταμείων 
(ΤΣΜΕΔΕ κλπ) και έχει εκδοθεί η (259/24-1-2017 βεβαίωση της αν. Διευθύντριας Διοικητικής 
και Οικονομικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης). 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 1/2017 
………………………………………………………………………………………………… 
Αφού εξαντλήθηκαν  τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έληξε η συνεδρίαση συντάχθηκε το 

πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
                     Ο  αν. ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
                 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
   ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
   ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
     ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
     ΜΠΕΤΖΙΟΥ ΜΥΡΤΩ 
     ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
          

Ακριβές απόσπασμα 
Βέροια  26/01/2017 

Ο αν. Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
 
 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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