
  
 

 
 
   Δ.Ε.Υ.Α. ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ     

  

 
Αριθ. Αποφ. 1/2020  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 1/2020 

της συνεδρίασης της επιτροπής προσωπικού που ορίστηκε με την απόφαση 

71/2020 του Δ.Σ. της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ  

 

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση πινάκων ΑΣΕΠ για την πλήρωση των θέσεων, της προκήρυξης 

αριθ. 1/2020 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Σήμερα, Παρασκευή 21/08/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δίου Ολύμπου, συνεδρίασε η επιτροπή 

προσωπικού (που συστάθηκε με την 71/2020 απόφαση του Δ.Σ.) ύστερα από την αρίθμ. 

πρωτ. 2774/20-08-2020 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα 

στα μέλη της για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης: 

 

1.   Κατάρτιση πινάκων ΑΣΕΠ για την πλήρωση των θέσεων, της προκήρυξης αριθ. 

1/2020.  

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει 

απαρτία αφού σε σύνολο τριών (3) μελών της επιτροπής ήσαν παρόντα τρία (3) μέλη ως 

ακολούθως:  

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καραλιά Αλεξία   

2. Κυλινδρή Παρασκευή  

3. Λαζαριώτη Ουρανία  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Κυλινδρή Παρασκευή, υπάλληλο της επιχείρησης. 

Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 



  
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

και είπε τα εξής: 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δίου Ολύμπου, ύστερα από την 

υπ’ αριθμόν 25/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και την υπ’ 

αρίθμ. πρωτ. 14249/20-07-2020 έγκριση ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε ότι θα 

προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών 

της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για τις εξής, 

κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την 

αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

 

Ειδικότητα Αριθμός 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα  
(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Χρονική 
διάρκεια 

ΔΕ Διοικητικών 
Λογιστών 

3 

α α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) 
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή 
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή 
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης ή 
- Απολυτήριος τίτλος: 
- Ενιαίου Λυκείου ή 
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή 
ειδικότητα ή 
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα 
ή  
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, και επιπλέον 

 β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 

8 μήνες 

ΔΕ 
Καταμετρητών - 
Υδρομετρητών 

2 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 
γ) Ισχύουσα ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ 
κατηγορίας. 

8 μήνες 

 

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν την πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη 

της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου, τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά 

δικαιολογητικά, 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 



  
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2020. 
 
 
 
Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της 
επιτροπής προσωπικού.  
 
 
 
 
 
1. Καραλιά Αλεξία 
 
 
 
 
2. Κυλινδρή Παρασκευή 
 
 
 
 
3. Λαζαριώτη Ουρανία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


