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Πποκήπυξη για την ππόσληψη Γενικού Διευθυντή στη ΔΕΤΑ Δήμου Δελυών
Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Γήκνπ Γειθώλ (ΓΔΤΑ ΓΗΜΟΤ ΓΔΛΦΩΝ), έρνληαο ππόςε:
1. Σελ παξ.2 πεξίπησζε β ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1069/80 (ΦΔΚ 191/Α΄/23.8.1980) «Αξκνδηόηεηεο
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Πξνέδξνπ», όπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
348 ηνπ Ν. 4512/18 (ΦΔΚ 5/17.01.2018 ηεύρνο Α').
2. Σν άξζξν 100 ηνπ N. 4604/19 (ΦΔΚ 50/26.03.2019 ηεύρνο Α’) πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ Ν.1069/80 (ΦΔΚ 191/Α΄/23.8.1980) «Γεληθόο Γηεπζπληήο».
3. Σηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.1069/80 (ΦΔΚ 191/Α΄/23.8.1980) «Οξγαληζκόο Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Δπηρεηξήζεσο - Πξνζσπηθόλ».
4. Σν εδάθην ηα ́ ηεο παξ . 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ 28/Α΄/1994) «ύζηαζε αλεμάξηεηεο
αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνύ́ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο

– Έθηαζε Δθαξκνγήο – Σξόπνο

Πξόζιεςεο».
5. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ λόκνπ 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄) «Κύξσζε Κώδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ»
6. Σελ αξηζ. πξση. 40703/16.12.2016 (ΑΓΑ: 62ΑΛ465ΦΘΔ-Φ21) εγθύθιην 25 ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ.
7. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 20 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λόκνπ 4057/2012 πνπ πξνβιέπεη όηη γηα ηελ
θίλεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ απαηηείηαη έγθξηζε
ηεο ΠΤ 33/2006.
8. Σελ αξηζ. νηθ.6528/190421/27.10.2017 (ΑΓΑ: ΩΜΓΩΟΡ10-67Π) απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο πεξί «Έγθξηζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο Γειθώλ (Γ.Δ.Τ.Α.Γ.)» (ΦΔΚ 3892/η.Β΄/06.11.2017).
9. Σελ αξηζ. 06/2017 (ΑΔΑ: Ψ1ΔΕ46ΜΩΟΑ-ΗΣΝ) απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου τησ ΔΕΤΑ

Δήμου Δελφϊν με την οποία λήφθηκε ςχετική απόφαςη για την πρόςληψη Γενικοφ Διευθυντή με
ςχζςη εργαςίασ ΙΔΑΧ ανταποδοτικοφ χαρακτήρα για την κάλυψη των αναγκϊν λειτουργίασ τησ
νεοςφςτατησ Δημοτικήσ Επιχείρηςησ Υδρευςησ – Αποχζτευςησ Δήμου Δελφϊν.
10. Σο με αρ. πρωτ. 92434/27-12-2019 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν με το οποίο

ανακοινϊνεται ότι με την αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./210/41960/23–12–2019 απόφαςη τησ
επιτροπήσ του άρθρου 2 παρ. 1 τησ αριθ. 33/2006 ΠΤ (ΦΕΚ 280 Α) όπωσ ιςχφει, εγκρίθηκε η πρόςληψη
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ενόσ (1) αηόκνπ γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ γεληθνύ δηεπζπληή ανξίζηνπ ρξόλνπ. Η πξόζιεςε ζα
γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ ηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.2190/94
(ΦΔΚ 28/Α) όπσο ηζρύεη, ηoπ άξζξνπ 252 παξάγξαθνο 4 ηνπ λόκνπ 3463/ 2006 (ΦΔΚ 114Α) θαζώο θαη
ηνπ λόκνπ 1069/80 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
11. Σελ αλάγθε πξόζιεςεο Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ αληαπνδνηηθνύ
ραξαθηήξα, κε ην ζύζηεκα ηεο επηινγήο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.
12. Σν γεγνλόο όηη ε δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή πνπ ζα πξνζιεθζεί θαη ε δαπάλε πνπ
ζα απαηηεζεί γηα ηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γειθώλ
κε θσδηθνύο 60.00.01, 60.03.00 & 60.03.01, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εγγξαθεί αληίζηνηρεο πηζηώζεηο ηόζν
γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο 2019 όζν θαη γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2020.
13. Σελ κε αξηζκό 27/249/30-12-2019 (ΑΓΑ:ΩΙΝΒ46ΜΩΟΑ-Γ14) απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Γήκνπ
Γειθώλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξνθήξπμε πξόζιεςεο Γεληθνύ Γηεπζπληή.
Πποκηπύσσει
Σελ πιήξσζε ηεο Οξγαληθήο Θέζεο ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο
Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ Γειθώλ, κε ην ζύζηεκα ηεο επηινγήο θαη πξνζθαινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο
λα θαηαζέζνπλ ζηα γξαθεία απηήο ζρεηηθή αίηεζε καδί κε επηθπξσκέλα (όπνπ απαηηείηαη) αληίγξαθα ησλ
ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπο θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο

, όπσο θαη αλαιπηηθό

βηνγξαθηθό́ ζεκείσκα, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή 10-01-2020 θαη ώξα 14:00.
Ο ππνςήθηνο Γεληθόο Γηεπζπληήο πξέπεη λα πιεξνί ηνπο όξνπο πνπ θαζνξίδεη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
λ. 1069/1980, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηα πξνζόληα νξηζκνύ ηνπ Γεληθνύ
Γηεπζπληή πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ Ο.Δ.Τ. ηεο επηρείξεζεο.
α) Σα ηππηθά πξνζόληα ηνπ ππνςήθηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή απαξηζκνύληαη ζηα εμήο:
i) λα είλαη θάηνρνο πηπρίνπ αλώηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ζε γλσζηηθό
αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο ή ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο
δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ή ησλ νηθνλνκηθώλ επηζηεκώλ,
ii) λα έρεη πξνϋπεξεζία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ ζε ζέζε επζύλεο ζην δεκόζην, επξύηεξν
δεκόζην ή ηνλ ηδησηηθό ηνκέα,
iii) λα θαηέρεη άξηζηα ηνπιάρηζηνλ κία μέλε γιώζζα,
iv) λα θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ζρεηηθό κε ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία ησλ
Τδαηηθώλ Πόξσλ,
v) λα θαηέρεη πηζηνπνηεηηθό Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β)
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ,
vi) λα κελ έρεη ηα γεληθά θσιύκαηα δηνξηζκνύ ησλ ππαιιήισλ ζηελ Γ.Δ.Τ.Α. Γ. Γειθώλ.
β) Ιδηαίηεξα γηα ηνλ ππνςήθην Γεληθό Γηεπζπληή ζα αμηνινγεζεί:
i) ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζρεηηθνύ κε ζέκαηα Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο.
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Δπηζεκαίλεηαη όηη ινηπά πξνζόληα (εηδηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, όπσο θαη ηπρόλ πξόζζεηνη
κεηαπηπρηαθνί ηίηινη θ.ιπ.) ζα ζπλεθηηκεζνύλ από ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Γήκνπ Γειθώλ, ην νπνίν ζα πξνβεί
ζηνλ έιεγρν θαη εθηίκεζε ησλ ελ γέλεη πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ δπλάκελν λα θαιέζεη απηνύο γηα
παξνρή δηεπθξηλήζεσλ θαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε.
ε θάζε πεξίπησζε ε επηινγή αλήθεη ζηελ απόιπηε θαη αλέιεγθηε θξίζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Γήκνπ
Γειθώλ, ε δε πξόζιεςε ζα γίλεη κε απόθαζε απηνύ θαη ζα νινθιεξσζεί κόλν κε ηελ ζύληαμε θαη
ππνγξαθή ζρεηηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο κε εθείλνλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγεί.
Η αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 θαη ε
αλαθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ επηζύξεη ηηο πξνβιεπόκελεο πνηληθέο θπξώζεηο. ηελ αίηεζε πξέπεη
λα επηζπλάπηεη ν ελδηαθεξόκελνο ζε επηθπξσκέλα αληίγξαθα (όπνπ απηό απαηηείηαη) όια ηα απαηηνύκελα
από ηελ πξνθήξπμε πηζηνπνηεηηθά ή ηίηινπο. Αλ δελ πξνζθνκηζζνύλ, ν ππνςήθηνο ηίζεηαη εθηόο
δηαδηθαζίαο θαη ε αίηεζή ηνπ απνξξίπηεηαη. Αληηθαηάζηαζε ή δηόξζσζε ηεο αίηεζεο ή ππνβνιή
ζπκπιεξσκαηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ.
Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα θαηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο είηε κε αιιεινγξαθία κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή είηε πξνζσπηθά (Λεσθόξνο Κ. Καξακαλιή & 4εο Αλσλύκνπ, Άκθηζζα, Σ.Κ. 33100).
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα ηειέθσλα ηεο ΓΔΤΑ
Γήκνπ Γειθώλ, 22650 79197-98 από 09:00 έσο 14:00.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α. ΓΗΜΟΤ ΓΔΛΦΩΝ
ΩΣΗΡΙΟ Ι. ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ
Ε.Δ
Υ.Α.

Σελίδα 3 από 3

