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ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 8ης Μεραρχίας 3-5  -  Ιωάννινα 45445 
 2651054500     fax:2651072033 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α’ 191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 

Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Μέρους Α’- «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» του ν. 4369/2016 (Α’ 33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 

Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 

αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και 

αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», άρθρα 1-14, όπως 

ισχύουν. 

3. Την με αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.40717/24-11-2017 Υπουργική Απόφαση «Σύσταση 

Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), καθορισμός αρμοδιοτήτων και 

ορισμός μελών του Α’ Τμήματος» του άρθρου 10 του ν.4369/2016 (Β΄ 4125) (ΑΔΑ: 

6ΙΙΧ465ΧΘΨ-ΜΒΩ). 

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. (ιβ) του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» 

(ΦΕΚ Α΄ 28). 
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5. Τις διατάξεις του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. (ΦΕΚ Β’ 2839/11-08-2017), και 

ειδικότερα του άρθρου 15 αυτού όπου υπάρχει κενή θέση Γενικού Διευθυντή. 

6. Την υπ’ αριθμ. 2/44/22-02-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 

7. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./203/22091/9-7-2018 απόφαση της Επιτροπής της 

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) με την οποία εγκρίθηκε η 

πρόσληψη ενός (1) ατόμου, για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή με 

θητεία τεσσάρων (4) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά. 

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της μισθοδοσίας του Γενικού Διευθυντή που θα προσληφθεί 

θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 

9. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ι. οικονομικού έτους 2018 στους Κ.Α. 60.00.0000 «Τακτικές Αποδοχές 

Προσωπικού» και Κ.Α. 60.03.0000 «Εργοδοτικές Εισφορές» αντίστοιχα, για τη 

δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή και θα εγγραφούν 

ανάλογες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. 

10. Τις αυξημένες ανάγκες για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. (Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου με θητεία τεσσάρων (4) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 

- Οι γενικές αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή ΔΕΥΑ προσδιορίζονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 1069/1980. Ειδικότερα: 

- Ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει την καθημερινή εργασία της επιχείρησης, ασκεί 

εποπτεία στη διεξαγωγή των εργασιών κάθε υπηρεσίας ασκώντας τη διοίκηση του 

προσωπικού της, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των επιτροπών της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και μεριμνά για: 

α) την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε η επιχείρηση, 
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β) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης του 

πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, που προβλέπεται στο εδάφιο γ` της 

παραγράφου 2 του άρθρου 5 Ν. 1069/1980, 

γ) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ετήσιου 

προγράμματος έργων, που προβλέπεται στο εδάφιο δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 

5 Ν. 1069/1980, 

δ) τη σύνταξη, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού 

έτους, του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, 

ε) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης της 

μελέτης κόστους - οφέλους, που προβλέπεται στο εδάφιο ε` της παραγράφου 2 του 

άρθρου 5 Ν. 1069/1980, 

στ) την κατάρτιση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης του 

ετήσιου προγράμματος επενδύσεων για το επόμενο οικονομικό έτος, υποδεικνύοντας 

τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης αυτού, 

ζ) την κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης των 

αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων στο πρόγραμμα κατασκευής έργων και 

στον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, 

η) τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της επιχείρησης, εντός τριών (3) μηνών από 

την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των οικονομικών καταστάσεων της 

επιχείρησης. 

- Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 

χωρίς δικαίωμα ψήφου και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για: 

α) την ανάθεση μελετών, εκτέλεση έργων και προμηθειών, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις, 

β) κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην 

επιχείρηση, 

γ) την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων, την παραίτηση από αυτά και κάθε 

δικαστικό ή εξωδικαστικό συμβιβασμό, 

δ) τη σύναψη δανείων, 

ε) τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων τα 

οποία επιθυμούν να κατασκευάσει η επιχείρηση κατά προτεραιότητα, καθώς και για 

τους όρους αυτής της συμμετοχής. 

- Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για: 
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α) την εκτέλεση προμηθειών και ανάληψη υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν 

υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Το χρηματικό αυτό όριο μπορεί να 

αυξομειώνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, 

β) την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις, καθώς και για τη χορήγηση αδειών σε αυτό. 

- Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί τις λοιπές αρμοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν από 

τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

 

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τυπικά προσόντα: 

Για την προς πλήρωση θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι: 

α) πληρούν τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις για την εγγραφή στο Εθνικό 

Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 

1 του άρθρου 2 του νόμου 4369/2016 (Α` 33), όπως εκάστοτε ισχύει ή, σε περίπτωση 

που δεν απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, να έχουν 

τουλάχιστον υπηρεσία δέκα (10) ετών στον τομέα των υδάτων. Η εν λόγω προϋπηρεσία 

στον τομέα των υδάτων θα πρέπει να υπάρχει ακόμα και αν οι υποψήφιοι εργάζονται 

στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

β) είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με 

ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Οικονομολόγου, 

Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανολόγου. 

γ) έχουν τουλάχιστον προϋπηρεσία δέκα (10) ετών σε θέση ευθύνης στο δημόσιο, 

ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, όσον αφορά στον δημόσιο και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, απαιτείται να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου 

Διεύθυνσης για δέκα (10) τουλάχιστον έτη ή να έχουν ασκήσει καθήκοντα 

προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη. 

δ) κατέχουν άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. 

 

Ιδιαίτερα αξιολογούμενα προσόντα: 

α) Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

 

IΙΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας: 
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- Όσοι καταδικάστηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, 

καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιαδήποτε έγκλημα κατά 

της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής. 

- Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

- Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο 

χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

- Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις. 

- Εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή 

ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό 

παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής. 

- Όσοι έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης. 

 

ΙV. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Τα απαιτούμενα για την απόδειξη των αναφερομένων στο βιογραφικό των υποψήφιων 

προσόντων δικαιολογητικά, υποβάλλονται κατά τον οριζόμενο στην παράγραφο 2 του 

κεφαλαίου VII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ τρόπο. 

 

Α. Για την απόδειξη κατοχής των πτυχίων ανώτατης σχολής που αναφέρονται 

ανωτέρω, καθώς και των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, λαμβάνονται υπόψη τα 

οριζόμενα στα Παραρτήματα Τίτλων Σπουδών και Μεταπτυχιακών Τίτλων, που είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. 

 

Β. Για την απόδειξη της γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα Γλωσσομάθειας, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. 

 

Γ. Τρόπος απόδειξης Εργασιακής Εμπειρίας 

Η επιθυμητή εργασιακή εμπειρία: 
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Αποδεδειγμένη επιστημονική και πρακτική εμπειρία, καθώς και εμπειρία στον τομέα 

των υδάτων, κτηθείσα με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

ή ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

αποδεικνύονται ως κατωτέρω: 

1. Για τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του άρθρου 1 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) 

απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών ή 

αντίστοιχης βεβαίωσης υπηρεσιακής κατάστασης από την υπηρεσία τους, βάσει των 

στοιχείων του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. 

2. Για τους υποψήφιους που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή υπηρετούν στο δημόσιο 

τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), τα δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής 

διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής: 

 

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή: 

(i) Για τους μισθωτούς: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η 

χρονική διάρκεια της ασφάλισης. 

 Βεβαίωση του οικείου εργοδότη, από την οποία να προκύπτει επακριβώς, η 

χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του. 

(ii) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική 

διάρκεια της ασφάλισης. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνεται, ότι 

πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα στον τομέα των 

υδάτων. 

 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική 

διάρκεια και το είδος της εμπειρίας ή Πιστοποιητικά Εμπειρίας Έργων Δημοσίου 

και ΝΠΔΔ (για τους Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς ή 

Μηχανολόγους) που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

 Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας σε θέση ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα 

απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του 
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Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου σε εταιρεία, που να 

καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

 

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών 

δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, περιπτώσεις ο 

υποψήφιος προσκομίζει: 

(i) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων 

για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: 

 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η 

χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς 

κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της 

απασχόλησης του ενδιαφερομένου. 

(ii) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων 

για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική: 

 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η 

χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και 

 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η 

ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν 

είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου. 

(iii) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της 

αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου 

φορέα. 

(iv) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος 

άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την 

αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά 

νόμο όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης. 

 

3. Για τους εγγεγραμμένους του Μητρώου του άρθρου 1 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) 

επαγγελματική εμπειρία εκτός δημοσίου τομέα, η οποία τυχόν δεν έχει αναγνωρισθεί 
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ως προϋπηρεσία δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 69/2016 (Α’ 127), μπορεί να 

αποδειχθεί με τα παραπάνω αναφερόμενα στην παράγραφο 2. 

 

V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας άρχεται την 2 Ιανουαρίου 

2019 και ώρα 8.00 πμ και λήγει την 11 Ιανουαρίου 2019 ώρα 14.00 μμ. 

 

VI. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω 

του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

και αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, προκειμένου οι υποψήφιοι να 

αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από το Ε.Σ.Ε.Δ. Οδηγίες για 

τη συμπλήρωση ή υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή: «Βοήθεια->Εγχειρίδια Χρήσης». 

 

VII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής 

Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016. 

2. Το Ε.Σ.Ε.Δ. κρίνει το παραδεκτό των αιτήσεων και στη συνέχεια αξιολογεί τα 

προσόντα των υποψηφίων Γενικών Διευθυντών βάσει των δηλωθέντων στα 

βιογραφικά τους σημειώματα και, κυρίως, τα τυπικά τους προσόντα, το εν γένει 

επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με την προκηρυσσόμενη θέση και 

την πρότερη συνολικά διοικητική εμπειρία τους. Εν συνεχεία καλεί τους 

επικρατέστερους να υποβάλλουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των αναφερομένων 

στο βιογραφικό τους σημείωμα προσόντων δικαιολογητικά, και συνεκτιμά την εν γένει 

προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, στην 

οποία καλούνται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι. 

Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο συνυποβάλλεται με την 

εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ. στο Δ.Σ. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και αν οι 

υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις (3). 

3. Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Δ. υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. 

Ιωαννίνων εισήγηση με τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους. 

4. Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. ολοκληρώνεται με την έκδοση 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ι., το οποίο επιλέγει υποχρεωτικά 
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έναν εκ των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στην εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ και η 

απόφαση αυτή αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

5. Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη 

δημοσίευση του διορισμού και εξετάζονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

υποβολή τους. 

 

Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης 

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. διορίζεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) για θητεία τεσσάρων (4) ετών, με δικαίωμα 

ανανέωσης για μία ακόμη φορά. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη συνολικά. 

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. καταλαμβάνει θέση προσωπικού και 

κατατάσσεται στο καταληκτικό Μ.Κ. της κατηγορίας του (Μ.Κ. 19) με βαθμό 1ο και 

οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015. Η 

απασχόλησή του είναι αποκλειστική καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Μετά τη 

λήξη ή την παύση της θητείας του ως Γενικού Διευθυντή, ο υπάλληλος επανέρχεται 

στο φορέα που υπηρετούσε, εφόσον πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο. 

 

VIIΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την 

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. 

2. Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο διορισμού του Γενικού Διευθυντή της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 

 

ΙX. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

2. Μετά την ανάρτησή της, δημοσιεύεται αμελλητί στον δικτυακό τόπο του Δήμου 

Ιωαννιτών, καθώς και στον δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. 

3. Η παρούσα προκήρυξη τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος (πλατεία Α. Παπανδρέου 5), και στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων με 

σχετικό αποδεικτικό. 
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4. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) 

γνωστοποιεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την προκήρυξη, προκειμένου να λάβουν γνώση 

άπαντες. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων 

 

 

 

 

Θωμάς Μπέγκας 
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