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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό 03/03-03-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

                   Αρ. Απόφασης 37/2023 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ορθότητας 

καταχωρημένων στοιχείων 

απαιτούμενου πίνακα σύμφωνα με τις 

οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα 

Δ της με αριθμ. πρωτ. 10119/08-02-2023 

Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 

και καθορισμού πρόσθετων προσόντων 

πρόσληψης κατόπιν έγκρισης τακτικού 

προσωπικού στο πλαίσιο του Ετήσιου 

Προγραμματισμού προσλήψεων για το 

έτος 2023».                                                                                                  

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 03  του μηνός Μαρτίου  του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 535/16-02-2023 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  μελών  συμμετείχαν  τα 

έντεκα  (11) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Μανίτσας Δημήτριος - Βουλτσίδης Παναγιώτης - 

Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος – Σουρίνης Ιωάννης - 

Γεωργίου Ιωάννης- Καραβούζης Στυλιανός – Καζάρας Στέργιος 

Απόντες: ΚΑΝΕΙΣ 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

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

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο  (-10
ο
-)  τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:  
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Σύμφωνα με την υπ’ Αρ. Πρωτ. 10119/08-02-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 

«Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα 

Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού 

προσλήψεων για το έτος 2023», και με την υπ’ αριθμ. 31/27-09-2022 πράξη του Υπουργικού 

Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Διαδρομή: Έργο και 

Δράσεις/Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα/Προσωπικό /Προσλήψεις), εγκρίθηκε ο 

Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2023, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 

4622/2019.  

Ειδικότερα για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, εγκρίνονται: 

α) τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (3.355) θέσεις τακτικού προσωπικού και β) είκοσι δύο (22 

θέσεις δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής.  

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

- Του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 6-24,  του ν. 4765/2021 

- Του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 28-30 του ν. 

4765/2021. 

 

Για την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εγκρίθηκαν οι παρακάτω θέσεις: 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 ΙΔΑΧ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

(1274611245) 

1 

2 ΙΔΑΧ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(8119121229) 

1 

3 ΙΔΑΧ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, 

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, 

ΧΗΜΙΚΩΝ) 

(1083177451) 

1 

4 ΙΔΑΧ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, 

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, 

ΧΗΜΙΚΩΝ) 

(1196411816) 

1 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιο, οι φορείς οφείλουν: 

 

Α) Να ελέγξουν την ορθότητα των εγκεκριμένων θέσεων και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, 

εφόσον απαιτείται 
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Β) Να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο πίνακα και να τον αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό 

τόπο του ΥΠΕΣ που αφορά θέματα προσωπικού έως τις 7 Μαρτίου 2023, σύμφωνα με τις 

οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Δ της εγκυκλίου. 

Γ) Να αποστείλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, έγγραφο με θέμα «Δικαιολογητικά για 

Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023», σύμφωνα με τις οδηγίες της 

ενότητας Ε. 

Κάθε φορέας θα πρέπει αρχικά να ελέγξει την ορθότητα των εγκεκριμένων θέσεων ως προς α) την 

ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, β) την ταύτιση της κατηγορίας εκπαίδευσης και της λεκτικής 

ονομασία των κλάδων / ειδικοτήτων των θέσεων με αυτήν που αποτυπώνεται στον οικείο ΟΕΥ ή 

Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας/Κανονισμό Προσωπικού και γ)  την ύπαρξη πιστώσεων για την 

κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας για το έτος 2023, με υποχρέωση ανάλογης πρόβλεψης για κάθε 

επόμενο έτος. 

 

Οι τίτλοι σπουδών και τα υποχρεωτικά πρόσθετα προσόντα διορισμού που απαιτούνται 

καθορίζονται από το ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα ισχύοντα για την Υποχρεωτική, Δευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επομένως δεν απαιτείται ο καθορισμός τους από τον φορέα. 

Πέραν των ανωτέρω, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες, να τεθούν πρόσθετα προσόντα από 

τους φορείς, όπως η γνώση ξένων γλωσσών και το επίπεδο αυτής, (π.χ. άριστη γνώση Αγγλικών, καλή 

γνώση Ιταλικών), η γνώση συγκεκριμένου προγράμματος ή αντικειμένου πληροφορικής, καθώς και η 

εξειδικευμένη εμπειρία και η χρονική διάρκεια αυτής. 

Οι φορείς που επιθυμούν τον καθορισμό πρόσθετων προσόντων για συγκεκριμένες θέσεις, θα 

πρέπει να λάβουν σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.   

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις νεοεισαχθείσες διατάξεις του άρθρου 31, παρ. 1 του ν. 

5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α΄/19-1-2023) για τα Ν.Π.Ι.Δ, αρμόδιο συλλογικό όργανο για τον 

προγραμματισμό προσλήψεων του πάσης φύσεως προσωπικού, άρα και για τη λήψη των 

προαναφερθεισών αποφάσεων, είναι το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του 

π.δ. 85/2022 (Α΄ 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – 

Κλαδολόγιο)» σε συνδυασμό με την ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ. 20353/30-12-2022 διευκρινιστική εγκύκλιο 

της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών: 

- Οι εγκεκριμένες θέσεις κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό 

προσλήψεων έτους 2023 (ΠΥΣ 31/2022) θα πληρωθούν με βάση το προϊσχύον πλαίσιο περί 

καθορισμού προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε κλάδους ή ειδικότητες και δεν 

αντιστοιχίζονται στην παρούσα φάση με τους νέους κλάδους και ειδικότητες. Για τις θέσεις αυτές, η 

πράξη αντιστοίχισης θα εκδοθεί μετά την έκδοση της ατομικής πράξης διορισμού ή πρόσληψης των 

επιτυχόντων της προκήρυξης,  σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ του νέου Προσοντολογίου – 

Κλαδολογίου, ενώ  

- Οι εγκεκριμένες θέσεις κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό 

προσλήψεων έτους 2023 (ΠΥΣ 31/2022), αντιστοιχίζονται με τη δημοσιευτέα έως 17/02/2023 πράξη 

αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των οργανισμών/Κανονισμών Εσωτερικών 

Υπηρεσιών ή Προσωπικού, με τους κλάδους και τις ειδικότητες του νέου προσοντολογίου. Συνεπώς για 

τις θέσεις αυτές κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ε. της 
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εγκυκλίου, θα αποσταλούν στην υπηρεσία του Υπουργείου αμέσως μετά την έκδοση της πράξης 

αντιστοίχισης, ενσωματώνοντας   στο σχετικό αρχείο και τη δημοσιευθείσα πράξη. 

 

Τα πεδία ωστόσο του πίνακα τα οποία αφορούν θέσεις κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ θα πρέπει να 

συμπληρωθούν από τους φορείς και ο πίνακας να αναρτηθεί πλήρης στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του 

ΥΠΕΣ εντός της τιθέμενης προθεσμίας.   

 

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. από την οποία θα προκύπτουν όλα τα  

στοιχεία  που έχουν καταχωρηθεί  από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στον αναφερόμενο πίνακα. 

Για τις θέσεις που θα προκηρυχθούν προς πλήρωση από το ΑΣΕΠ (εξαιρουμένων  αυτών που αφορούν 

στους κλάδους Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και δημοτικής Αστυνομίας) θα πρέπει οι  φορείς να 

αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης) έγγραφο με 

θέμα «Δικαιολογητικά για Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023». Η 

αποστολή του εν λόγω εγγράφου θα γίνει αποκλειστικά για τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων, μέσω της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@ypes.gr. 

Το έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ, στο οποίο   θα πρέπει να έχουν 

ενσωματωθεί τα εξής δικαιολογητικά: 

 Η σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Διοικητικό Συμβούλιο) από την οποία 

θα πρέπει να προκύπτουν όλα τα στοιχεία που συμπλήρωσε ο φορέας στον ανωτέρω 

αναφερόμενο πίνακα. 

 Το/α  Φ.Ε.Κ. του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στο/α οποίο/α 

αποτυπώνεται/ονται οι εγκεκριμένες θέσεις για τους ΟΤΑ και τις ΔΕΥΑ ή τον Εσωτερικό 

Κανονισμό Υπηρεσιών/Κανονισμό Προσωπικού για τα ΝΠΙΔ 

 Βεβαίωση ότι οι εγκεκριμένες θέσεις, προβλέπονται στον ισχύοντα ΟΕΥ ή Κανονισμό, με την 

ίδια λεκτική ονομασία, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία 

(προκήρυξη ΑΣΕΠ, μετάταξη κλπ). 

 Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης ή/και επάρκειας των απαιτούμενων 

πιστώσεων το έτος 2023 (αναλυτικές οδηγίες ενότητας Γ.) για κάλυψη της δαπάνης 

μισθοδοσίας που συνεπάγονται οι εγκριθείσες προσλήψεις και με ανάλογη πρόβλεψη για κάθε 

επόμενο έτος. 

Επιπλέον, μόνο για τις εγκεκριμένες θέσεις κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, η δημοσιευμένη πράξη αντιστοίχισης 

των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών ή των Εσωτερικών Κανονισμών  

Λειτουργίας των φορέων με τους κλάδους και ειδικότητες του νέου προσοντολογίου.     

Κατά την αποστολή των δικαιολογητικών, θα πρέπει να ενσωματωθούν ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ 

ΑΡΧΕΙΟ PDF, (διαβιβαστικό και δικαιολογητικά μαζί), δηλ. ένα για τις κατηγορίες ΠΕ/ΤΕ και ένα για τις 

ΔΕ/ΥΕ.  

Το θέμα του διαβιβαστικού καθώς και το όνομα του αρχείου pdf που θα αποσταλεί θα πρέπει, κατά 

περίπτωση να ονομαστεί «Δικαιολογητικά για εγκεκριμένες θέσεις ΠΕ/ΤΕ του Ε.Π.Π. 2023» και 

«Δικαιολογητικά για εγκεκριμένες θέσεις ΔΕ/ΥΕ του Ε.Π.Π. 2023».  

Η ανάρτηση του συμπληρωμένου αρχείου με την ονομασία EGR2023_  στον προαναφερθέντα τόπο θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί από κάθε φορέα που καταγράφεται στη 2
η
 στήλη του Παραρτήματος έως 

τις 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:00. Με την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας, ο τόπος 

δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του συγκεκριμένου αρχείου και τυχόν αποστολή του 

εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα ληφθεί υπόψη. 

mailto:info@ypes.gr
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Μετά την ανάρτηση του αρχείου, οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα τα σχετικά δικαιολογητικά 

που αφορούν τις θέσεις  ΠΕ και ΤΕ, και αμέσως μετά τη δημοσίευση της πράξης αντιστοίχισης, τα 

δικαιολογητικά που αφορούν τις θέσεις κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ. 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. με την οποία: 

Α)  να εγκρίνεται η επιβεβαίωση για την ύπαρξη των εγκεκριμένων κενών οργανικών θέσεων,  που 

αφορούν προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), την ταύτιση της 

λεκτικής ονομασίας των κατηγοριών/κλάδων/ειδικοτήτων των εγκεκριμένων θέσεων με αυτή που 

περιγράφεται στον οικείο ΟΕΥ και την κατηγορία εκπαίδευσης της κάθε θέσης, σύμφωνα με την με 

αριθμ. πρωτ. 661/28-02-2023 Βεβαίωση της Γενικής Διευθύντριας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. περί «Ύπαρξης κενών 

οργανικών θέσεων, ταύτισης της λεκτικής ονομασίας, της εργασιακής σχέσης και της κατηγορίας 

εκπαίδευσης των θέσεων».  

Β) να εγκρίνεται η επιβεβαίωση για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη της 

δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων προσωπικού 

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ, σύμφωνα με το 

ισχύοντα προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 και για την πρόβλεψη ανάλογων πιστώσεων για κάθε 

επόμενο έτος, σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. πρωτ. 662/28-02-2023 Βεβαίωση της Γενικής Διευθύντριας 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

Γ)  να προσδιορίζονται  τα πρόσθετα προσόντα για τις εγκριθείσες θέσεις του υπό πρόσληψη τακτικού 

προσωπικού στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με βασικό γνώμονα τη στελέχωση των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., με 

άτομα με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, έμπειρα, κατά προτίμηση μόνιμοι κάτοικοι Θάσου, οι 

οποίοι  θα παραμείνουν στον τόπο κατοικίας τους. Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να προβλέπεται η 

δέσμευση των υποψηφίων για τουλάχιστον δεκαετή παραμονή στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με τη αντίστοιχη 

μοριοδότησή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η στελέχωση της Επιχείρησης με το προσωπικό που 

θα προσληφθεί ως εξής: 

 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

 

ΔΕ ΙΔΑΧ 1 Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  

Α) Καλή γνώση 

Αγγλικών. 

Β) Εντοπιότητα 

Γ) Δέσμευση για 10ετή 

παραμονή.  

 

2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΠΕ ΙΔΑΧ 1 Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Καλή  γνώση 

Αγγλικών  

Β) Εντοπιότητα 

Γ) Δέσμευση για 10ετή 

παραμονή . 
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Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Εμπειρία διάρκειας 

τουλάχιστον 3 ετών στο 

γνωστικό αντικείμενο 

του τίτλου σπουδών 

Β) Γνώση χρήσης 

λογισμικού σχεδίασης. 

Γ) Γνώση χρήσης 

Συστημάτων 

Γεωγραφικών 

Πληροφοριών  

(G.I.S.) 

Δ) Μεταπτυχιακός τίτλος  

σπουδών με εξειδίκευση 

στην υδραυλική 

μηχανική  

 

3 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, 

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, 

ΧΗΜΙΚΩΝ) 

 

ΠΕ ΙΔΑΧ 1 Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Καλή  γνώση 

Αγγλικών  

Β) Εντοπιότητα 

Γ) Δέσμευση για 10ετή 

παραμονή . 

Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Εμπειρία διάρκειας 

τουλάχιστον 3 ετών στο 

γνωστικό αντικείμενο 

του τίτλου σπουδών 

Β) Γνώση χρήσης 

λογισμικού σχεδίασης. 

Γ) Γνώση χρήσης 

λογισμικού σχεδίασης  

υδραυλικών έργων. 

 

4 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, 

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, 

ΧΗΜΙΚΩΝ) 

 

ΠΕ ΙΔΑΧ 1 Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Καλή  γνώση 

Αγγλικών  

Β) Εντοπιότητα 

Γ) Δέσμευση για 10ετή 

παραμονή . 

Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Εμπειρία διάρκειας 

τουλάχιστον 3 ετών στο 

γνωστικό αντικείμενο 
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του τίτλου σπουδών 

Β) Γνώση χρήσης 

λογισμικού σχεδίασης. 

Γ) Γνώση χρήσης 

λογισμικού σχεδίασης  

υδραυλικών έργων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου με τα ανωτέρω πρόσθετα προσόντα η θέση να πληρωθεί από 

υποψηφίους με την κατοχή του βασικού πτυχίου σπουδών της συγκεκριμένης κατηγορίας εκπαίδευσης 

κλάδου/ειδικότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα για την Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

  

 
Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα έντεκα 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 

 

1. Προσδιορίζει τα πρόσθετα προσόντα για τις εγκριθείσες θέσεις του υπό πρόσληψη τακτικού 

προσωπικού στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ως εξής: 

 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

 

ΔΕ ΙΔΑΧ 1 Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  

Α) Καλή γνώση 

Αγγλικών. 

Β) Εντοπιότητα 

Γ) Δέσμευση για 10ετή 

παραμονή.  

 

2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΠΕ ΙΔΑΧ 1 Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Καλή  γνώση 

Αγγλικών  

Β) Εντοπιότητα 

Γ) Δέσμευση για 10ετή 

παραμονή . 
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Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Εμπειρία διάρκειας 

τουλάχιστον 3 ετών στο 

γνωστικό αντικείμενο 

του τίτλου σπουδών 

Β) Γνώση χρήσης 

λογισμικού σχεδίασης. 

Γ) Γνώση χρήσης 

Συστημάτων 

Γεωγραφικών 

Πληροφοριών  

(G.I.S.) 

Δ) Μεταπτυχιακός τίτλος  

σπουδών με εξειδίκευση 

στην υδραυλική 

μηχανική  

 

3 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, 

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, 

ΧΗΜΙΚΩΝ) 

 

ΠΕ ΙΔΑΧ 1 Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Καλή  γνώση 

Αγγλικών  

Β) Εντοπιότητα 

Γ) Δέσμευση για 10ετή 

παραμονή . 

Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Εμπειρία διάρκειας 

τουλάχιστον 3 ετών στο 

γνωστικό αντικείμενο 

του τίτλου σπουδών 

Β) Γνώση χρήσης 

λογισμικού σχεδίασης. 

Γ) Γνώση χρήσης 

λογισμικού σχεδίασης  

υδραυλικών έργων. 

 

4 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, 

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, 

ΧΗΜΙΚΩΝ) 

 

ΠΕ ΙΔΑΧ 1 Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Καλή  γνώση 

Αγγλικών  

Β) Εντοπιότητα 

Γ) Δέσμευση για 10ετή 

παραμονή . 

Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Εμπειρία διάρκειας 

τουλάχιστον 3 ετών στο 
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γνωστικό αντικείμενο 

του τίτλου σπουδών 

Β) Γνώση χρήσης 

λογισμικού σχεδίασης. 

Γ) Γνώση χρήσης 

λογισμικού σχεδίασης  

υδραυλικών έργων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου με τα ανωτέρω πρόσθετα προσόντα η θέση να πληρωθεί από 

υποψηφίους με την κατοχή του βασικού πτυχίου σπουδών της συγκεκριμένης κατηγορίας εκπαίδευσης 

κλάδου/ειδικότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα για την Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 

2. Εγκρίνει την ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων του απαιτούμενου Πίνακα EGR2023_xls 

ως προς: 

  

Α)  Την  ύπαρξη των εγκεκριμένων κενών οργανικών θέσεων,  που αφορούν προσωπικό με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), την ταύτιση της λεκτικής ονομασίας των 

κατηγοριών/κλάδων/ειδικοτήτων των εγκεκριμένων θέσεων με αυτή που περιγράφεται στον οικείο ΟΕΥ 

και την κατηγορία εκπαίδευσης της κάθε θέσης, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 661/28-02-2023 

Βεβαίωση της Γενικής Διευθύντριας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. περί «Ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, ταύτισης 

της λεκτικής ονομασίας, της εργασιακής σχέσης και της κατηγορίας εκπαίδευσης των θέσεων».  

Β) Την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού 

που θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ, σύμφωνα με το ισχύοντα προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2023 και για την πρόβλεψη ανάλογων πιστώσεων για κάθε επόμενο έτος, σύμφωνα με την υπ’  

αριθμ. πρωτ. 662/28-02-2023 Βεβαίωση της Γενικής Διευθύντριας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

Γ)  Τα πρόσθετα προσόντα για τις εγκριθείσες θέσεις του υπό πρόσληψη τακτικού προσωπικού στη 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με βασικό γνώμονα τη στελέχωση των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., με άτομα με υψηλή 

επιστημονική κατάρτιση, έμπειρα, κατά προτίμηση μόνιμοι κάτοικοι Θάσου, οι οποίοι  θα 

παραμείνουν στον τόπο κατοικίας τους. Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να προβλέπεται η δέσμευση των 

υποψηφίων για τουλάχιστον δεκαετή παραμονή στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με τη αντίστοιχη μοριοδότησή τους, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η στελέχωση της Επιχείρησης με το προσωπικό που θα προσληφθεί ως 

εξής: 

 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

 

ΔΕ ΙΔΑΧ 1 Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  

Α) Καλή γνώση 

Αγγλικών. 

Β) Εντοπιότητα 

Γ) Δέσμευση για 10ετή 

παραμονή.  
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2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΠΕ ΙΔΑΧ 1 Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Καλή  γνώση 

Αγγλικών  

Β) Εντοπιότητα 

Γ) Δέσμευση για 10ετή 

παραμονή . 

 

Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Εμπειρία διάρκειας 

τουλάχιστον 3 ετών στο 

γνωστικό αντικείμενο 

του τίτλου σπουδών 

Β) Γνώση χρήσης 

λογισμικού σχεδίασης. 

Γ) Γνώση χρήσης 

Συστημάτων 

Γεωγραφικών 

Πληροφοριών  

(G.I.S.) 

Δ) Μεταπτυχιακός τίτλος  

σπουδών με εξειδίκευση 

στην υδραυλική 

μηχανική  

 

3 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, 

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, 

ΧΗΜΙΚΩΝ) 

 

ΠΕ ΙΔΑΧ 1 Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Καλή  γνώση 

Αγγλικών  

Β) Εντοπιότητα 

Γ) Δέσμευση για 10ετή 

παραμονή . 

Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Εμπειρία διάρκειας 

τουλάχιστον 3 ετών στο 

γνωστικό αντικείμενο 

του τίτλου σπουδών 

Β) Γνώση χρήσης 

λογισμικού σχεδίασης. 

Γ) Γνώση χρήσης 

λογισμικού σχεδίασης  

υδραυλικών έργων. 

 

4 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, 

ΠΕ ΙΔΑΧ 1 Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Καλή  γνώση 
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, 

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, 

ΧΗΜΙΚΩΝ) 

 

Αγγλικών  

Β) Εντοπιότητα 

Γ) Δέσμευση για 10ετή 

παραμονή . 

Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Α) Εμπειρία διάρκειας 

τουλάχιστον 3 ετών στο 

γνωστικό αντικείμενο 

του τίτλου σπουδών 

Β) Γνώση χρήσης 

λογισμικού σχεδίασης. 

Γ) Γνώση χρήσης 

λογισμικού σχεδίασης  

υδραυλικών έργων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου με τα ανωτέρω πρόσθετα προσόντα η θέση να πληρωθεί από 

υποψηφίους με την κατοχή του βασικού πτυχίου σπουδών της συγκεκριμένης κατηγορίας εκπαίδευσης 

κλάδου/ειδικότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα για την Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2023    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Μανίτσας Δημήτριος  

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος 

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   03-03-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

 
     Μανίτσας Κωνσταντίνος 
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