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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 9/13-07-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 108/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων 

τακτικού προσωπικού έτους 2022». 

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 13 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 

π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 3022/07-

07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους 

συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εννέα (9) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Γκάγκος Αλέξανδρος- Ζαμπέκος Παναγιώτης - 

Κουτσουμανής Γεώργιος – Καραβούζης Στυλιανός –  Λαμπρινίδης Λάμπρος –  Μαλλιαρός Σωτήριος 

Απόντες:  Στάμος Βασίλειος – Τσένης Γεώργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 

 

Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου 

Αργυρή, η οποία  εισηγούμενη  το πρώτο  -1
ο
 -  και μοναδικό  τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα 

εξής: 
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Στις 02/07/2021 εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/οικ.13626 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 

με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 

2022». 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1-5 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α΄ 

133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 

κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

«1. Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, 

όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 

διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει  ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου». 

2. Φορείς  εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο 

Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου». 

4. Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η 

προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού». 

 

Στο παρόν σημείο επισημαίνεται, ότι το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16του ν. 4440/2016 αντικαταστάθηκε 

με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 4795/2021 (Α΄62) ως εξής:  

«1. Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου, 

των οποίων το προσωπικό απογράφεται στο μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. 

Οπότε είναι προφανές ότι για την υποβολή αιτημάτων για τον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2022, θα πρέπει οι 

αιτούμενες προς πλήρωση κενές θέσεις να έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα. 

 

Από τα παραπάνω  συμπεραίνεται ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. ανήκουν στους φορείς, οι οποίοι  μπορούν να υποβάλουν σχετικό 

αίτημα, με την προϋπόθεση οι αιτούμενες προς πλήρωση κενές θέσεις να έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό 

Οργανόγραμμα. 

.  

Επίσης, στην υπόψη  εγκύκλιο επισημαίνεται ότι: 

 Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση η οποία δε χρήζει ξεχωριστής 

υποβολής, καθώς η καταχώριση στοιχείων υποκαθίσταται από την ειδική εφαρμογή και περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

 

α. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και 

αναγκών του, βάσει των αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού, 

β. τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα 

γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων  

δ. το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής και, επιπλέον, εφόσον 

πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος. 

 

Για την αποφυγή λαθών στην υποβολή αιτημάτων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του 2022, αναγκαία 

θεωρείται η ενημέρωση κατάστασης θέσεων στο ψηφιακό οργανόγραμμα.  

 

Η διαδικασία υποβολής του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής 

που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr). 

https://hr.apografi.gov.gr/
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Η χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων και θα 

διαιρεθεί σε δύο στάδια: 

 

Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι φορείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις προς τα οικεία Υπουργεία. 

 

Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις, κάνοντας 

όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, και να τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ. 

 

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα υποβάλλουν αιτήματα τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους φορείς που 

«εποπτεύουν».  

 

Περαιτέρω, στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων εντάσσονται οι αναγκαίες θέσεις τακτικού προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της κάτωθι περιπτώσεως: 

 

…… β)  οι θέσεις τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, 

ανεξαρτήτως αν είχαν ή όχι υποβληθεί σχετικά αιτήματα από τους φορείς, στο πλαίσιο του Πολυετούς 

Προγραμματισμού Προσλήψεων 2022 – 2025……. 

 

Επιπροσθέτως, πριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων στην εφαρμογή, απαιτείται 

να ελεγχθεί η ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων των θέσεων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, ως προς την 

κατηγορία και τον κλάδο/ειδικότητα κάθε θέσης, δεδομένου ότι πρέπει να υπάρχει ταύτιση της λεκτικής τους 

ονομασίας, με την αναγραφόμενη στον οικείο Ο.Ε.Υ.      

 

Προκειμένου να προκηρυχθεί θέση στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων θα πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι χαρακτηρισμένη στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα ως Κενή. 

 

Πριν την υποβολή των αιτημάτων από το Δήμο/Περιφέρεια στην εφαρμογή, θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη, για 

θέσεις των Ν.Π.Ι.Δ., απόφασης του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι 16-07-2021. 

 

Συνεπώς,  θα πρέπει να ληφθεί  απόφαση Δ.Σ., προκειμένου να υποβληθεί το αίτημά μας από το Δήμο Θάσου, ως 

«εποπτεύων» φορέας,  στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

Η ως άνω απόφαση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που θα υποβληθούν («Βασικά 

στοιχεία» και «αναλυτικά αιτήματα προσλήψεων» σελ. 8-9 της αναφερόμενης εγκυκλίου). 

 

Για την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων, θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις 

για την κάλυψη της δαπάνης των προς πλήρωση θέσεων. 

 

Με βάση τον Ο.Ε.Υ. της Επιχείρησης ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων  ανέρχεται σε 36, αφού υπήρξε 

μια αποχώρηση με μετάταξη σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α. με μεταφορά θέσης, ενώ ο αριθμός των καλυμμένων θέσεων σε 9.  

 

Όπως φαίνεται και από τον αριθμό των κενών θέσεων το μεγαλύτερο πρόβλημα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που δυσχεραίνει 

την ομαλή λειτουργία της σχετίζεται με την υποστελέχωση των υπηρεσιών της. Η έλλειψη προσωπικού βασικών 

ειδικοτήτων αποτελεί το τρωτό σημείο της Επιχείρησης. 

Ιστορικό: 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την με αριθμ. 66/2018 (ΑΔΑ: 7ΤΛ1ΟΕΥΣ-645) απόφαση του Δ.Σ. ενέκρινε τον προγραμματισμό 

προσλήψεων τεσσάρων θέσεων τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με την 25/40703/16-12-2016 εγκύκλιο του 
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Υπουργείου εσωτερικών με την οποία καλούνταν οι ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τον 

προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, προκειμένου να προωθηθούν τα σχετικά 

αιτήματα για έγκριση της ΠΥΣ 33/2006. 

Οι θέσεις ήταν οι εξής: 

1. Χημικού Μηχανικού Π.Ε. (μία θέση) 

2. Μηχανικού Περιβάλλοντος Π.Ε. (μία θέση) 

3. Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε. (μία θέση) 

4. Διοικητικού Λογιστικού Δ.Ε. (μία θέση) 

Οι παραπάνω προσλήψεις κρίθηκαν αναγκαίες, έτσι ώστε να προχωρήσει η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην ενίσχυση του 

προσωπικού της και συγκεκριμένα κυρίως αυτών των ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες για τη στελέχωση 

αυτόνομης Τεχνικής Υπηρεσίας, ώστε να μπορεί χωρίς τη βοήθεια εξωτερικών φορέων να καταστρώνει 

επιχειρησιακά προγράμματα, να εκπονεί μελέτες, να προγραμματίζει και να υλοποιεί έργα για την ανάπτυξη του 

νησιού με τη βελτίωση των υποδομών σε ύδρευση και αποχέτευση. 

 

Περαιτέρω,  με την με αριθμ. 140/2019 (ΑΔΑ: Ω2Λ9ΟΕΥΣ-ΥΔ0) απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο προγραμματισμός 

προσλήψεων επιπλέον τεσσάρων ατόμων σε συμπλήρωση του παραπάνω προγραμματισμού για τις παρακάτω 

θέσεις: 

1. Ηλεκτρολόγου Τ.Ε. (μία θέση) 

2. Καταμετρητή – Υδρομετρητή Δ.Ε. (μία θέση) 

3. Τεχνίτη Υδραυλικού Δ.Ε. (μία θέση) 

4. Διοικητικού Λογιστικού (μία θέση) 

 

Οι παραπάνω προσλήψεις κρίθηκαν αναγκαίες για την στοιχειωδώς εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης και την 

αδιάλειπτη προσφορά των υπηρεσιών της στους καταναλωτές της. 

 

Στη συνέχεια με την με αριθμ. 141/2019 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού του έτους 2020 για τις θέσεις: 

1. Ηλεκτρολόγου Δ.Ε. (μία θέση) 

2. Τεχνίτη Υδραυλικού Δ.Ε. (μία θέση) 

3. Καταμετρητή – Υδρομετρητή Δ.Ε. (μία θέση) 

4. Διοικητικού Λογιστικού Δ.Ε. (δύο θέσεις) 

5. Οικονομολόγων Π.Ε. (μία θέση) 

 

Με την με αριθμ. 40/2019 απ. του Δ.Σ. είχε εγκριθεί ο στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 

ετών 2020-2023, στον οποίο προβλεπόταν για το έτος 2021 η πρόσληψη: 

1. Τεχνίτη Υδραυλικού Δ.Ε. (μία θέση)   

2. Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε. (μία θέση) 

 

Τέλος, με την με αριθμ. 101/2020 απ. του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 

έτους 2021 για δεκαεπτά ( -17-) θέσεις.  

 

Κανένα από τα παραπάνω αιτήματα δεν έχουν εγκριθεί. 

 

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/οικ.13626 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών τα αιτήματα 

πρόσληψης τακτικού προσωπικού που εκκρεμούν για έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και 

δεν έχουν εγκριθεί, θα πρέπει εφόσον η αναγκαιότητα προς κάλυψη των θέσεων αυτών εξακολουθεί να υφίσταται, 

να υποβληθούν εκ νέου μέσω της διαδικασίας που αναφέρεται σ’  αυτή. 
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Σήμερα για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., και προκειμένου να καταστεί, πλέον 

εφικτή η κατά το δυνατόν ορθολογική κάλυψή τους προτείνεται να προχωρήσουμε σε υποβολή αιτήματος για την 

κάλυψη 4 κενών οργανικών θέσεων διαφόρων κατηγοριών ως εξής: 

Συνοπτική Έκθεση: 

α. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας: Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. διαχειρίζεται περίπου 16.000 παροχές ύδρευσης, πάνω από 200 

χιλιόμετρα εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης και αποχετευτικά δίκτυα σε έξι οικισμούς, εξυπηρετώντας 

13.000 μόνιμους κατοίκους και πάνω από 300.000 πληθυσμό τη θερινή τουριστική περίοδο.  

Με βάση τον Ο.Ε.Υ. της Επιχείρησης ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων  ανέρχεται σε 36, αφού υπήρξε 

μια αποχώρηση με μετάταξη σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α. με μεταφορά θέσης, ενώ ο αριθμός των καλυμμένων θέσεων σε 9.  

Όπως φαίνεται και από τον αριθμό των κενών θέσεων το μεγαλύτερο πρόβλημα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που δυσχεραίνει 

την ομαλή λειτουργία της σχετίζεται με την υποστελέχωση των υπηρεσιών της. Η έλλειψη προσωπικού βασικών 

ειδικοτήτων αποτελεί το τρωτό σημείο της Επιχείρησης. 

Η πλήρωση των ζητούμενων θέσεων κρίνεται αναγκαία, έτσι ώστε να προχωρήσει η Επιχείρηση στην ενίσχυση του 

προσωπικού της και συγκεκριμένα κυρίως αυτών των ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες για τη στελέχωση 

αυτόνομης Τεχνικής Υπηρεσίας, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή εκτελούνται 7 συγχρηματοδοτούμενα έργα 

ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και την καθημερινή εξυπηρέτηση των καταναλωτών της με στόχο την αδιάλειπτη 

παροχή νερού στους καταναλωτές της και τη διασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειας αυτού.   

β.  Ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων ανέρχεται σε 27 σε σύνολο 36. 

γ. Ο αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης των προσλήψεων ορίζεται: 09/2022  

δ. Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης ανέρχεται στο ποσό των 20.690,20 € το οποίο θα 

καλυφθεί μέσω ανταποδοτικών τελών. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για κάθε επόμενο έτος ανέρχεται στο ποσό των 62.070,60 €,  συμπεριλαμβανομένων του 

βασικού μισθού, των εργοδοτικών εισφορών και των υποχρεωτικών επιδομάτων. 

Βασικά στοιχεία 

1. Φορέας στον οποίο αφορά η αίτηση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Θάσου 

2. Υπουργείο: Εσωτερικών 

3. Γενική Κυβέρνηση: Όχι  

4. Συνολικές Εκτιμώμενες αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού έτους 

2021: 

0  

5. Έχει υποβληθεί σχέδιο πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων; Ναι 

 

Αναλυτικά αιτήματα προσλήψεων 

1. Ένα (1) αίτημα πρόσληψης, κατηγορίας Π.Ε., τακτικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., Μηχανικού 

Περιβάλλοντος. Ειδική Περίπτωση: ΟΧΙ 

Έχει υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα στο υποβληθέν σχέδιο του  Πολυετούς  Προγραμματισμού 2022-2025.  

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας: Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες 

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – έτος πρόσληψης (τελευταίο τετράμηνο του έτους 2022): 5.474,40 €   

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – Επόμενα έτη (έτος 2023): 16.423,20 €  (Βασικός μισθός: 1.092,00 €, Εργοδοτικές 

Εισφορές: 276,60 €). 

Τρόπος κάλυψης: Χρηματοδότηση μέσω ανταποδοτικών τελών 

Αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης προσλήψεων: 09/2022 

Πλήθος εκτιμώμενων αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού ειδικότητας (της αιτούμενης κατηγορίας και ειδικότητας): 

0 

Πλήθος υφιστάμενων κενών θέσεων αιτούμενης ειδικότητας: 1  

Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη: ν. 4765/2021 
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2. Ένα (1) αίτημα πρόσληψης, κατηγορίας Π.Ε., τακτικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., Πολιτικού Μηχανικού. 

Ειδική Περίπτωση: ΟΧΙ 

Έχει υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα στο  υποβληθέν σχέδιο του Πολυετούς Προγραμματισμού 2022-2025.  

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας: Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες 

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – έτος πρόσληψης (τελευταίο τετράμηνο του έτους 2022): 5.474,40 €   

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – Επόμενα έτη (έτος 2023): 16.423,20 € (Βασικός μισθός: 1.092,00 €, Εργοδοτικές 

Εισφορές: 276,60 €) 

Τρόπος κάλυψης: Χρηματοδότηση μέσω ανταποδοτικών τελών 

Αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης προσλήψεων: 09/2022 

Πλήθος εκτιμώμενων αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού ειδικότητας (της αιτούμενης κατηγορίας και ειδικότητας): 

0 

Πλήθος υφιστάμενων κενών θέσεων αιτούμενης ειδικότητας: 1  

Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη: ν. 4765/2021 

 

3. Ένα (1) αίτημα πρόσληψης, κατηγορίας Π.Ε., τακτικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., Χημικού Μηχανικού. 

Ειδική Περίπτωση: ΟΧΙ 

Δεν έχει υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα στο υποβληθέν σχέδιο του Πολυετούς Προγραμματισμού 2022-2025.  

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας: Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες 

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – έτος πρόσληψης (τελευταίο τετράμηνο του έτους 2022): 5.474,40 €   

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – Επόμενα έτη (έτος 2023): 16.423,20 €  (Βασικός μισθός: 1.092 €, Εργοδοτικές 

Εισφορές: 276,60 €) 

Τρόπος κάλυψης: Χρηματοδότηση μέσω ανταποδοτικών τελών 

Αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης προσλήψεων: 09/2022 

Πλήθος εκτιμώμενων αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού ειδικότητας (της αιτούμενης κατηγορίας και ειδικότητας): 

0 

Πλήθος υφιστάμενων κενών θέσεων αιτούμενης ειδικότητας: 1  

Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη:  ν. 4765/2021 

 

4. Ένα (1) αίτημα πρόσληψης, κατηγορίας Δ.Ε., τακτικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., Διοικητικού Λογιστικού. 

Ειδική Περίπτωση: ΟΧΙ 

Δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα στο υποβληθέν σχέδιο του Πολυετούς Προγραμματισμού 2022-2025. 

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας: Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες 

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – έτος πρόσληψης (τελευταίο τετράμηνο του έτους 2022): 4.267,00 €  (Βασικός 

μισθός: 858,00 €, Εργοδοτικές Εισφορές: 208,75 €) 

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – Επόμενα έτη (έτος 2023): 12.801,00 €   

Τρόπος κάλυψης: Χρηματοδότηση μέσω ανταποδοτικών τελών 

Αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης προσλήψεων: 09/2022 

Πλήθος εκτιμώμενων αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού ειδικότητας (της αιτούμενης κατηγορίας και ειδικότητας): 

0 

Πλήθος υφιστάμενων κενών θέσεων αιτούμενης ειδικότητας: 4  

Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη:  ν. 4765/2021 

 
Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ.  εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη  να ψηφίσουν σχετικά. 
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Υπέρ ψήφισαν και τα εννέα παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του               

Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού  έτους 2022 ως εξής:  
 
 

Αναλυτικά αιτήματα προσλήψεων 

1. Ένα (1) αίτημα πρόσληψης, κατηγορίας Π.Ε., τακτικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., Μηχανικού 

Περιβάλλοντος. Ειδική Περίπτωση: ΟΧΙ 

Έχει υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα στο υποβληθέν σχέδιο του  Πολυετούς  Προγραμματισμού 2022-2025.  

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας: Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες 

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – έτος πρόσληψης (τελευταίο τετράμηνο του έτους 2022): 5.474,40 €   

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – Επόμενα έτη (έτος 2023): 16.423,20 €  (Βασικός μισθός: 1.092,00 €, Εργοδοτικές 

Εισφορές: 276,60 €). 

Τρόπος κάλυψης: Χρηματοδότηση μέσω ανταποδοτικών τελών 

Αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης προσλήψεων: 09/2022 

Πλήθος εκτιμώμενων αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού ειδικότητας (της αιτούμενης κατηγορίας και ειδικότητας): 

0 

Πλήθος υφιστάμενων κενών θέσεων αιτούμενης ειδικότητας: 1  

Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη: ν. 4765/2021 

 

2. Ένα (1) αίτημα πρόσληψης, κατηγορίας Π.Ε., τακτικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., Πολιτικού Μηχανικού. 

Ειδική Περίπτωση: ΟΧΙ 

Έχει υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα στο  υποβληθέν σχέδιο του Πολυετούς Προγραμματισμού 2022-2025.  

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας: Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες 

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – έτος πρόσληψης (τελευταίο τετράμηνο του έτους 2022): 5.474,40 €   

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – Επόμενα έτη (έτος 2023): 16.423,20 € (Βασικός μισθός: 1.092,00 €, Εργοδοτικές 

Εισφορές: 276,60 €) 

Τρόπος κάλυψης: Χρηματοδότηση μέσω ανταποδοτικών τελών 

Αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης προσλήψεων: 09/2022 

Πλήθος εκτιμώμενων αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού ειδικότητας (της αιτούμενης κατηγορίας και ειδικότητας): 

0 

Πλήθος υφιστάμενων κενών θέσεων αιτούμενης ειδικότητας: 1  

Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη: ν. 4765/2021 

 

3. Ένα (1) αίτημα πρόσληψης, κατηγορίας Π.Ε., τακτικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., Χημικού Μηχανικού. 

Ειδική Περίπτωση: ΟΧΙ 

Δεν έχει υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα στο υποβληθέν σχέδιο του Πολυετούς Προγραμματισμού 2022-2025.  

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας: Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες 

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – έτος πρόσληψης (τελευταίο τετράμηνο του έτους 2022): 5.474,40 €   

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – Επόμενα έτη (έτος 2023): 16.423,20 €  (Βασικός μισθός: 1.092 €, Εργοδοτικές 

Εισφορές: 276,60 €) 

Τρόπος κάλυψης: Χρηματοδότηση μέσω ανταποδοτικών τελών 

Αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης προσλήψεων: 09/2022 
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Πλήθος εκτιμώμενων αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού ειδικότητας (της αιτούμενης κατηγορίας και ειδικότητας): 

0 

Πλήθος υφιστάμενων κενών θέσεων αιτούμενης ειδικότητας: 1  

Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη:  ν. 4765/2021 

 

4. Ένα (1) αίτημα πρόσληψης, κατηγορίας Δ.Ε., τακτικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., Διοικητικού Λογιστικού. 

Ειδική Περίπτωση: ΟΧΙ 

Δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα στο υποβληθέν σχέδιο του Πολυετούς Προγραμματισμού 2022-2025. 

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας: Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες 

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – έτος πρόσληψης (τελευταίο τετράμηνο του έτους 2022): 4.267,00 €  (Βασικός 

μισθός: 858,00 €, Εργοδοτικές Εισφορές: 208,75 €) 

Ύψος προκαλούμενης δαπάνης – Επόμενα έτη (έτος 2023): 12.801,00 €   

Τρόπος κάλυψης: Χρηματοδότηση μέσω ανταποδοτικών τελών 

Αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης προσλήψεων: 09/2022 

Πλήθος εκτιμώμενων αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού ειδικότητας (της αιτούμενης κατηγορίας και ειδικότητας): 

0 

Πλήθος υφιστάμενων κενών θέσεων αιτούμενης ειδικότητας: 4  

Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη:  ν. 4765/2021 

 

Β. Για τις ανωτέρω αιτούμενες προς πλήρωση θέσεις τακτικού προσωπικού υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές 

θέσεις. 

 

Γ. Για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των ανωτέρω 

θέσεων θα προβλεφθούν πιστώσεις στον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης έτους 2022. 

 

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους Προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 108/2021    

 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Γκάγκος Αλέξανδρος 
                                                                                           Ζαμπέκος Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Μαλλιαρός Σωτήριος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   13-07-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       
       
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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