
   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπε-
τσώνας.

2 Έγκριση 2ης τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.).

3 Έγκριση της υπ’ αριθ. 19-375/31-10-2016 αποφά-
σεως του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου περί 
«Σύστασης δυο (2) προσωρινών – προσωποπα-
γών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Ζακύν-
θου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 54/2013 τελεσί-
δικης και αμετάκλητης απόφασης του Εφετείου 
Πατρών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθ. 1165/384 (1)
Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτε-

ρικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δρα-

πετσώνας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/A/2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 87, 88, 89, 90 και 99 

του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη-
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 97, 98 και 280 του ν. 3852/ 
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/Α/2010).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 

και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθ. 4/06-02-2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015) περί αποδοχής παραιτήσε-
ως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.

6. Την υπ’ αριθ. 16713/15443/07-05-2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώ-
νας (ΦΕΚ 1629/Β/2012), όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αριθ. 72221/48636/17-11-2014 (ΦΕΚ 3270/Β/2014), 
42106/23204/17-07-2015 (ΦΕΚ 1653/Β/2015) και 17493/ 
6635/31-03-2016 (ΦΕΚ 1038/Β/2016) αποφάσεις του ιδίου.

7. Την υπ’ αριθ. 10/2016 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

8. Τη θετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβου-
λίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πειραιά που διατυπώθηκε στο 
υπ’ αριθ. 5/2016 πρακτικό του.

9. Την υπ’ αριθ. 360/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας περί τροπο-
ποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου.

10. Την υπ’ αριθ. 242/03-01-2017 βεβαίωση της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δρα-
πετσώνας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 360/2016 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας περί 
μερικής τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου ως προς το άρθρο 26, ως εξής:

Άρθρο 26
Θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου

Προβλέπεται 510 (πεντακόσιες δέκα) θέσεις προσωπι-
κού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 
χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση 
εποχικών, άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα καθώς και αναγκών 
που θα καλυφθούν από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου.

Εφόσον καλυφθούν όλες οι ανωτέρω προβλεπόμε-
νες θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 
οκτώ (8) μηνών, το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος θα ανέλ-
θει στο ποσό των 4.649.287,00 ευρώ, επιβαρύνοντας 
τους Κ.Α. 10.6041.0001-10.6054.0001, 15.6041.0009-
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15.6041.0010-15.6054.0001, 20.6041.0001-20.6054.0001, 
30.6041.0001-30.6054.0001, 35.6041.0001-35.6054.0001 
και 40.6041.0001-40.6054.0001, του προϋπολογισμού 
του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 16713/15443/
07-05-2012 απόφαση (ΦΕΚ 1629/Β/2012), όπως 
έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. 72221/48636/
17-11-2014  (ΦΕΚ 3270/Β/2014), 42106/23204/17-07-2015
(ΦΕΚ 1653/Β/2015) και 17493/6635/31-03-2016 (ΦΕΚ 
1038/Β/2016) αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017

Η Ασκούσα καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

 Ι 

 Αριθ. 375/4526 (2)
Έγκριση 2ης τροποποίησης Οργανισμού Εσω-

τερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής Επι-

χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου 

(Δ.Ε.Υ.Α.Τ.). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη, τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 280, παρ. 1, και 283, του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/07-6-2010).

2. Των άρθρων 6, και 7, του ν. 1069/1980 «Περί κι-
νήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/23-8-1980) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Τις παρ. 14, του άρθρου 6, του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 
113/τ.Α΄/15.06.1995) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδι-
ότητας Υπ. Εσωτερικών, στις διατάξεις για τη νομαρχιακή 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

4. Του π.δ. 50/2001 «Κωδικοποίηση προσοντολογί-
ου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα 
π.δ. 347/2003, 44/2005, 116/2006 και 146/2007 και
π.δ. 19/2011.

5. Του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/03-03-1994) «Σύστα-
ση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων Δ/σης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει σήμερα.

6. Του άρθρου 90, του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/τ.Α΄/2005), 
αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν 
οι κανονιστικές πράξεις.

7. Του άρθρου 8, κεφ. Α, παρ. 4ββ, του π.δ. 138/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12-2010).

8. Την υπ’ αριθ. οικ. 2990/18604/25-2-2011 απόφαση 

της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δι-
καιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης» (ΦΕΚ 385/
τ.Β΄/11-03-2011).

9. Την υπ’ αριθ. 26/25-01-2011 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου (αριθμός ΦΕΚ 
688/τ.Β΄/29-04-2011) αναφορικά με την: «Συγχώνευση 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης 
Τυρνάβου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-
Αποχέτευσης Αμπελώνα».

10. Την υπ’ αριθ. 45/2016 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο-
χέτευσης Τυρνάβου (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), με την οποία εγκρίθηκε 
η 2η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας (Ο.Ε.Υ.), της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Τυρνάβου (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.).

11. Την υπ’ αριθ. 01/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου, με την οποία εγκρί-
θηκε η υπ’ αριθ. 45/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Τυρνάβου (Δ.Ε.Υ.Α.Τ), περί 2ης τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), της Δη-
μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Τ.).

12. Τις υπ’ αριθ. 1803/13-12-2015 και 42/16-01-2017 
Βεβαιώσεις της Διευθύντριας των Οικονομικών και Διοι-
κητικών Υπηρεσιών, και του Γενικού Διευθυντή, της Δη-
μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), με τις οποίες βεβαιώνεται ότι, δεν προκαλεί-
ται δαπάνη με τη 2η τροποποίηση του Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης, Τυρνάβου (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)» σε βάρος του 
προϋπολογισμού, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Τυρνάβου (Δ.Ε.Υ.Α.Τ).

13. Την υπ’ αριθ. 2221/20657/01-02-2013 απόφαση, 
περί, «Έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, 
της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου», όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
300/τ.Β΄/24-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΜΟ10-Κ97).

14. Την υπ’ αριθ. 18790/235656/31-12-2015 απόφα-
ση, περί «Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο-
χέτευσης Τρικάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), όπως δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2945/τ.Β΄/31-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΦΨΥΟΡ10-ΘΕΨ), απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 45/2016 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), περί 2ης 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.), της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Τυρνάβου (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), και ειδικότερα περί 2ης τροποποίη-
σης του άρθρου 9: «Ειδικότητες - Προσόντα - Οργανικές 
Θέσεις», ως προς τις προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού 
προσθέτοντας οκτώ (8) οργανικές θέσεις: μία (1) θέση 
Τοπογράφου Μηχανικού Π.Ε., μία (1) θέση Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού Π.Ε., μία (1) θέση Οικονομολόγου Π.Ε., μία (1) 
θέση Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε., μία (1) θέση Ηλεκτρολό-
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γου - Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε., μία (1) θέση Διοικητικού - Λογιστικού Τ.Ε., μία (1) θέση Τεχνίτη Υδραυλικού Δ.Ε. 
και μία (1) θέση Βοηθού Υδραυλικού Δ.Ε., το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

α/α Ειδικότητα ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΥΦΙΣΤΑ-
ΜΕΝΕΣ

ΚΑΛΥΜ-
ΜΕΝΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟ-

ΒΛΕΠΟ-
ΜΕΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1. Γενικός
Διευθυντής
ΠΕ

• Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνείου ή Πο-
λυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ, είτε Οικονομικού Πανεπιστημίου ή 
Οικονομικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
• Πρόσθετα προσόντα: α) Μεταπτυχιακές σπουδές,
β) Προϋπηρεσία σε θέση διευθύνοντα υπαλλήλου στον 
Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, γ) Καλή γνώση μιας ξένης 
γλώσσας δ) γνώση χειρισμού Η/Υ.

1 0 1

2. Πολιτικός
Μηχανικός
Π.Ε.

• Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχα-
νικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
• Πρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικει-
μένου τους, β) Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) γνώση 
χειρισμού Η/Υ.

1 0 1

3. Τοπογράφος
Μηχανικός
Π.Ε.

• Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής 
ή της ημεδαπής Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας 
σχολών της αλλοδαπής.
• Πρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικει-
μένου τους, β) Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) γνώση 
χειρισμού Η/Υ.

0 1 1

4. Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός
Π.Ε.

• Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής 
ή της ημεδαπής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών 
της αλλοδαπής.
• Πρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικει-
μένου τους, β) Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) γνώση 
χειρισμού Η/Υ.

0 1 1

5. Πολιτικός
Μηχανικός
Τ.Ε.

• Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ είτε πτυχίο ή 
δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή της αλ-
λοδαπής ειδικότητας τεχνολόγων πολιτικών μηχανικών ή/
και έργων υποδομής.
• Πρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία σε κατασκευές ή επι-
βλέψεις έργων υποδομής ή υδραυλικών έργων, β) γνώση 
μιας ξένης γλώσσας, γ) γνώση χειρισμού Η/Υ.

0 1 1

6. Ηλεκτρολόγος -
Μηχανολόγος
Μηχανικός
Τ.Ε.

• Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ είτε πτυχίο ή δί-
πλωμα ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
ειδικότητας τεχνολόγου μηχανολόγου ηλεκτρολόγου.
• Πρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία σε κατασκευές ή επιβλέ-
ψεις έργων υποδομής ή υδραυλικών έργων, β) γνώση μιας 
ξένης γλώσσας, γ) γνώση χειρισμού Η/Υ.

0 1 1
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7. Οικονομολόγος
ΠΕ

• Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου ή Οικονομικής Σχολής ΑΕΙ ή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και των Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.
• Πρόσθετα προσόντα: α) Προϋπηρεσία σε οικονομική 
υπηρεσία στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα σε θέματα οικο-
νομικού σχεδιασμού ή διοίκησης επιχειρήσεων, β) Καλή 
γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ.

1 1 2

8. Διοικητικού
Λογιστικού
ΤΕ

• Τυπικά προσόντα: Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ, είτε 
πτυχίο ΠΣΕ, είτε πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ειδικότητας ΤΕ διοικητικού 
Λογιστικού.
• Πρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλ-
ματος, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) Γνώση χειρισμού 
Η/Υ.

0 1 1

9. Οδηγός
Αποφρακτικού
Μηχανήματος
Δ.Ε.

• Τυπικά προσόντα: α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυ-
κλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) άδεια ικανότητος οδηγού 
αντίστοιχης κατηγορίας οχήματος.
• Πρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικει-
μένου τους.

1 0 1

10. Διοικητικού
Λογιστικού
Δ.Ε.

• Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, ή απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Λυκείου, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
• Πρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικει-
μένου τους, β) χειρισμός Η/Υ, γ) άριστη γνώση γραφομη-
χανής δ) γνώση λογιστικής.

2 0 2

11. Καταμετρητής-
Υδρομετρητής
Δ.Ε.

• Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, ή απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Λυκείου, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
• Πρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα υδραυλικής, 
β) χειρισμός Η/Υ, γ) άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου ή 
αυτοκινήτου β΄ ερασιτεχνικού.

3 0 3

12. Τεχνίτης
Υδραυλικός
Δ.Ε.

• Τυπικά προσόντα: Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης 
Ι.Ε.Κ., ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ. Ε. Ε., ή απολυ-
τήριο Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου, ή Τεχνικού επαγ-
γελματικού λυκείου, ή Τεχνικής επαγγελματικής σχολής, ή 
Σχολής ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 της αντίστοιχης ειδικότη-
τας ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.
• Πρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλ-
ματος, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.

0 1 1
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13. Βοηθός
Υδραυλικός
Δ.Ε.

• Τυπικά προσόντα: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού 
Υδραυλικού, τουλάχιστον Α΄ τάξης, ειδικότητας 1ης. Ομώ-
νυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυ-
κλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
• Πρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλ-
ματος, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.

1 1 2

14. Βοηθός -
Εργάτης
γενικών
καθηκόντων
Υ.Ε.

• Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή 
τριτάξιου γυμνασίου ή κατώτερης τεχνικής σχολής.
• Πρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλ-
ματος, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας. 4 0 4

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 14 8 22

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

15. Διοικητικός
Δ.Ε.

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής. 
Πρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικει-
μένου τους, β) χειρισμός Η/Υ.

1 0 1

16. Προσωπικό
Καθαριότητας
Υ.Ε.

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
Πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία στην άσκηση
επαγγέλματος.

1 0 1

17. Εργάτης
Γενικών
Καθηκόντων
Υ.Ε.

Τυπικά προσόντα: Απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή τρι-
τάξιου γυμνασίου ή κατώτερης τεχνικής σχολής. 
Πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία στην άσκηση επαγγέλμα-
τος.

1 0 1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 3 0 3

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 17 8 25

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.).

Κατά τα λοιπά ισχύουν: 1) η υπ’ αριθ. 2221/20657/01-02-2013 απόφαση, περί «Έγκρισης Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου» όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 300/τ.Β΄/14-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΜΟ10-Κ97) 
και, 2) η υπ’ αριθ. 18790/235626/21-12-2015 απόφαση, περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)» όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2945/
τ.Β΄/31-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΦΨΥΟΡ10-ΘΕΨ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 25 Ιανουαρίου 2017

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Λάρισας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ - ΓΚΑΝΤΑΚΑΣ   
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 Αριθ. 250782 (3)
Έγκριση της υπ’ αριθ. 19-375/31-10-2016 απο-

φάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου 

περί «Σύστασης δυο (2) προσωρινών – προσω-

ποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου 

Ζακύνθου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 54/2013 

τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης του Εφε-

τείου Πατρών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 2801 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα “Καλλικράτης”»,

β) 8 Α΄ παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του π.δ. 139/2010 
(ΦΕΚ 232 Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»,

γ) 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/2007) «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων»,

δ) 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274 Α΄/2002) «Συμμόρφω-
ση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και λοιπές 
διατάξεις»,

ε) της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010,

στ) 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄/2014) «Επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,

ζ) της 4ης 06-02-2015 πράξης του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (ΦΕΚ 24 Α΄/2015).

2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/47/οικ.18235/05-07-2016 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

3. Την υπ’ αριθ. 54/2013 απόφαση του Εφετείου Πα-
τρών, με την οποία απορρίφθηκε η από 25-01-2010 
έφεση του Δήμου Ζακύνθου κατά της υπ’ αριθ. 33/2009 
οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ζακύνθου λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος.

4. Την υπ’ αριθ. 33/2009 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ζακύνθου, με την οποία αναγνωρίζεται 
η ακυρότητα της καταγγελίας των συμβάσεων εργασί-
ας των εναγόντων, που έγινε με τις υπ’ αριθ. 171/7569/
09-06-2008 και 170/7565/09-06-2008 αποφάσεις ανά-
κλησης του Δήμου Ζακύνθου ως προς τις υπ’ αριθ. 
14005/279/29-12-2006 (ΦΕΚ 707, τεύχος Γ΄, 31-07-2008) και 
10225/177/27-09-2006 (ΦΕΚ 693, τεύχος Γ΄, 29-07-2008)
αποφάσεις διορισμού αντίστοιχα των εναγόντων.

5. Το υπ’ αριθ. 146/25-11-2016 πιστοποιητικό του Εφε-
τείου Πατρών περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων 
ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 54/2013 απόφασης 
του Τριμελούς Εφετείου Πατρών.

6. Την υπ’ αριθ. 19-375/31-10-2016 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου περί «Σύστασης δυο (2) 
προσωρινών – προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του 
Δήμου Ζακύνθου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 54/2013 
τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης του Εφετείου 
Πατρών».

7. Την από 26-10-2016 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου περί ύπαρξης 
πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης από τη σχετική 
απόφαση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 19-375/31-10-2016 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου περί «Σύστασης 
δυο (2) προσωρινών - προσωποπαγών θέσεων με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον 
ΟΕΥ του Δήμου Ζακύνθου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 
54/2013 τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης του 
Εφετείου Πατρών», ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕ-
ΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗ-

ΓΟΡΙΑ 
ΕΙΔΙΚΟ-

ΤΗΤΑ 
ΘΕ-
ΣΕΙΣ

Αβραμίδης
Χρήστος 

Πρόδρομος ΥΕ Υδρομε-
τρητών 1

Κόκλας
Δημήτριος 

Τιμόθεος 
ΥΕ 

Εργατών
(Καθαρι-
ότητας) 

1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον Οργα-
νισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Ζακύν-
θου. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
6.000,00 ευρώ περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Ζακύνθου οικονομικού 
έτους 2016 σε βάρος των Κ.Α. 20.6021.02 και 20.6052.03. 
Ανάλογη δαπάνη θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους 
Κ.Α. των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών 
ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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*02001772601170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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