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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης 

έχει ήδη συμπληρώσει δεκαεπτά έτη δράσης (1984 -  2001) , κατά τη διάρκεια 

των οποίων έχει πραγματοποιήσει πολύ σημαντικά θετικά επιτεύγματα. 

Ανεπιφύλακτα μπορούμε ν’ αναγνωρίσουμε τη μεγάλη της συμβολή στην τοπική 

ανάπτυξη , την αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πόρων , την προσφορά 

κοινωνικού έργου , την κινητοποίηση του ενδογενούς δυναμικού και τη 

δημιουργία χιλιάδων θέσεων απασχόλησης. Ακόμη , κατόρθωσαν να 

εφαρμόσουν εκσυγχρονιστικές πολιτικές και να συγκλίνουν με αντίστοιχους 

φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης , αφού τα περισσότερα κοινοτικά προγράμματα 

, πρωτοβουλίες και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν οι Ο.Τ.Α. έχουν αναληφθεί 

μέσω των επιχειρήσεών τους ή των αναπτυξιακών εταιρειών στις οποίες 

συμμετέχουν και Ο.Τ.Α. .

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως μετά από μια δοκιμαστική περίοδο (1984 -  

1987) , όπου λειτουργούσαν περίπου 60 επιχειρήσεις , ακολούθησαν το 

παράδειγμα των πρωτοπόρων δημάρχων μαζικά και οι υπόλοιποι δήμοι και 

κοινότητες της χώρας . Αποτέλεσμα είναι σήμερα να λειτουργούν περίπου 1000 

επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα .

Έχουν σημειωθεί βέβαια και αρκετές αποτυχίες κυρίως λόγω του θεσμικού 

πλαισίου που τις διέπει , της περιορισμένης οικονομικής αυτοδυναμίας και της 

αναποτελεσματικής τους διοίκησης. Το βασικό είναι πως με την πάροδο των 

ετών έχει συσσωρευτεί σημαντική εμπειρία , τόσο επιχειρησιακή όσο και πολιτική

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης 1
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας



, από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα στελέχη των δημοτικών / 

κοινοτικών επιχειρήσεων.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι έχει συμπληρωθεί ένας πρώτος ιστορικός κύκλος και 

οι επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης έχουν ήδη μπει σε μια νέα φάση , η οποία 

διευρύνει τις δυνατότητές τους και απαιτεί αναβαθμισμένες επιχειρησιακές 

ικανότητες και στρατηγικές . Μ' αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει ο θεσμός των 

δημοτικών / κοινοτικών επιχειρήσεων ν’ αποδείξει την αποτελεσματικότητα και τη 

χρησιμότητα του για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες
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II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την εκπόνηση της μελέτης , συγκεντρώθηκαν παλαιότερες παρεμφερείς 

μελέτες , άρθρα εφημερίδων , περιοδικών , καθώς και διάφορα σχετικά με το 

θέμα μας βιβλία , το περιεχόμενο των οποίων λάβαμε υπόψιν μας .

Τα στατιστικά στοιχεία αντλήθηκαν από τη διεύθυνση της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) στο διαδίκτυο και από δημοσιευμένα στον 

τύπο στοιχεία .

Η ουσιαστικότερη όμως άντληση πληροφοριών έγινε με επιτόπια έρευνα και 

παρατήρηση στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -  Αποχέτευσης (Δ.ΕΎ.Α.) 

Πάτρας . Η συστηματική επαφή και συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της 

επιχείρησης ήταν εξαιρετικά επιτυχής και αποδοτική .

Το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε έντονα ήταν πως με τα στοιχεία που 

συλλέξαμε δεν ήταν εύκολο να γίνουν διαχρονικές συγκρίσεις , αφού δεν υπάρχει 

συνέχεια στα υπάρχοντα στοιχεία .

Μετά τη συλλογή και μελέτη των παραπάνω πληροφοριών τις 

επεξεργαστήκαμε , με αποτέλεσμα να καταγράψουμε τα στοιχεία εκείνα που 

θεωρήσαμε αναγκαία . Στόχος της μελέτης μας είναι να μπορέσει κάθε 

αναγνώστης να κατανοήσει το θεσμό των δημοτικών επιχειρήσεων -  Δ.ΕΎ.Α. και 

να αντιληφθεί τη χρησιμότητά τους για την άρτια εξυπηρέτηση του τοπικού 

πληθυσμού .
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III. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ίδρυση επιχειρήσεων από τους δήμους και τις κοινότητες ή η 

συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις , σύμφωνα με τον ιδρυτικό των 

δημοτικών / κοινοτικών επιχειρήσεων Ν. 1416/1984 , έχει ως σκοπούς : 

α) την εκτέλεση και εκμετάλλευση έργων που στοχεύουν στην 

εξυπηρέτηση του κοινού , β ) την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών που 

στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του κοινού , και γ ) την πραγματοποίηση 

εσόδων.

Η διάταξη αυτή δηλώνει ρητά πως η αποκόμιση κερδών είναι σκοπός 

των επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης με αποτέλεσμα η τελευταία να 

αποτελεί τελικά οικονομικό υποκείμενο στις σημερινές συνθήκες της 

αγοράς . Ακόμη , η επιχείρηση θεωρείται παραγωγική μονάδα 

κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών , αφού το κέρδος δεν είναι ο 

μοναδικός σκοπός της , αλλά έχει επίσης τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί το ευέλικτο σχήμα της για την επιδίωξη σκοπών ευρύτερα 

κοινωνικοοικονομικών . Στις περισσότερες περιπτώσεις , η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση με τη δημιουργία επιχειρήσεων δεν απέβλεπε στην 

αποκόμιση κερδών , παρά στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες 

χωρίς την παραμικρή επιβάρυνσή τους και στην ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της περιοχής τους.

Ο κεντρικός σκοπός ίδρυσης των δημοτικών επιχειρήσεων είναι να 

παρέμβουν οι Ο.Τ.Α. στην τοπική ανάπτυξη και στη διεύρυνση της 

λαϊκής συμμετοχής έτσι ώστε να βοηθηθεί η οικονομική -  κοινωνική 

ανάπτυξη και ο μετασχηματισμός των παραγωγικών σχέσεων και των 

δομών της οικονομίας γενικότερα . Οι επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης γι 

αυτό το λόγο δραστηριοποιούνται από τον πρωτογενή τομέα και την 

αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων , μέχρι την παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών στους δημότες καταλαμβάνοντας όλο το φάσμα 

της επιχειρηματικής δράσης .

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

4



Το σημαντικότερο προσόν του θεσμού των δημοτικών επιχειρήσεων 

είναι το ότι ενώ έχουν κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους , 

λειτουργούν με την ευελιξία που διακρίνει τον ιδιωτικό τομέα . Παρά το 

γεγονός ότι βρίσκονται κοντά στις τοπικές αρχές έχουν τη δυνατότητα 

να προωθούν ανεξάρτητες δράσεις και να λαμβάνουν γρήγορα 

αποφάσεις , αντίθετα με τα όργανα του δημόσιου τομέα .

Η συμμετοχή των δημοτικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της 

ελληνικής επαρχίας υπήρξε καθοριστική . Σύμφωνα με στοιχεία της 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. από την απογραφή του 1996 λειτουργούν 58 αναπτυξιακές 

επιχειρήσεις οι περισσότερες από τις οποίες έχουν έδρα σε περιοχές με 

αυξημένα αναπτυξιακά προβλήματα (Μακεδονία -  Θράκη 17,2 % , 

Στερεά Ελλάδα 10,3 % και Δυτική Ελλάδα 8,6 % ) . Διαχειρίστηκαν με 

μεγάλη επιτυχία σημαντικά αναπτυξιακά προγράμματα και οικονομικούς 

πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ελληνικό Προϋπολογισμό . 

Λαμπρά παραδείγματα αποτελούν οι επιχειρήσεις διαχείρησης του 

προγράμματος LEADER , που συνέβαλαν αποφασιστικά στην 

ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών , π.χ. ο Οργανισμός Ανάπτυξης 

Σητείας και το Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας Πύλης . Εξίσου 

σημαντικά παραδείγματα έχουμε στον τομέα του πολιτισμού , αφού η 

αξιόλογη δραστηριότητα πολλών πολιτιστικών επιχειρήσεων 

αναζωογόνησε αισθητά ορισμένες επαρχιακές πόλεις π.χ. την 

Καλαμάτα .

Όσον αφορά τη διεύρυνση της λαϊκής συμμετοχής επίσης από τα 

στοιχεία της απογραφής του 1996 διαπιστώνουμε πως οι Ο.Τ.Α. 

αντιμετώπισαν με μεγάλη δυσπιστία τη συμμετοχή κατοίκων και φορέων 

στις επιχειρήσεις , αφού το 87,6 % των επιχειρήσεων λειτουργούν με τη 

μορφή των αμιγών δημοτικών ή κοινοτικών .

Οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. , όπως άλλωστε και όλες οι οικονομικές 

μονάδες που λειτουργούν στα πλαίσια του δημοκρατικού 

προγραμματισμού έχουν ως στόχο την εκμετάλλευση των τοπικών
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φυσικών και οικονομικών πόρων με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής 

και τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης των πολιτών της . 

Επιδιώκουν επίσης τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων 

προϊόντων και την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της αξιοποίησης 

της σύγχρονης τεχνολογίας . Στοχεύουν στη συγκράτηση του τοπικού 

πληθυσμού , με την αύξηση της απασχόλησης του ανθρώπινου 

δυναμικού , γεγονός που πραγματώνεται από τα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) . Αναπτύσσονται σε χώρους που 

είναι αδιάφοροι για την ιδιωτική πρωτοβουλία και ταυτόχρονα 

εμποδίζουν την ανάπτυξη ολιγοπωλίων με τη δημιουργία μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων . Παρεμβαίνουν επίσης στο παραγωγικό κύκλωμα με 

σκοπό να οδηγήσουν και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στη βελτίωση της 

ποιότητας και μείωση του κόστους των παραγόμενων και παρεχόμενων 

υπηρεσιών . Τέλος , λόγω του μεγέθους και του κοινωνικού χαρακτήρα 

τους , συντελούν στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας με την 

επανεπένδυση του πλεονάσματος στον τόπο παραγωγής .

Στις μέρες μας , που την πρώτη θέση κατέχει σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο η προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης , έχει αναβαθμιστεί 

ριζικά ο αναπτυξιακός κυρίως ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης . Η 

επιχειρηματική δραστηριότητα των δήμων και των κοινοτήτων ήταν το 

κύριο εργαλείο που συνέβαλε στην ενίσχυση τόσο του αναπτυξιακού 

ρόλου όσο και του πολιτικού και διοικητικού του ρόλου .

Ο ρόλος των επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης έχει καταξιωθεί στις 

τοπικές κοινωνίες αφού τα οφέλη από τη δράση του θεσμού ήδη έγιναν 

αντιληπτά . Οι πολίτες τις αποδέχτηκαν και αναγνώρισαν τον κοινωνικό 

ρόλο που αυτές υπηρετούν , με αποτέλεσμα να είναι θερμοί 

υποστηρικτές και υπέρμαχοι του θεσμού .
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i. Κατηγορίες επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της πρωτοβάθμιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης ασκείται με δύο τρόπους : α ) είτε με αυτοτελή 

δημιουργία επιχειρήσεων από έναν ή περισσότερους δήμους ή 

κοινότητες , και β ) με συμμετοχή των Ο.Τ.Α. σε επιχειρήσεις μαζί με 

άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προέρχονται από χώρους εκτός 

της τοπικής αυτοδιοίκησης .

Α. Αυτοτελής δημιουργία επιχειρήσεων από έναν ή 

περισσότερους δήμους ή κοινότητες

Η αυτοτελής επιχειρηματική δραστηριότητα των Ο.Τ.Α. μπορεί να 

ασκείται από ένα δήμο ή κοινότητα (αμιγής δημοτική ή κοινοτική ) ή από 

περισσότερους δήμους ή κοινότητες (αμιγής διαδημοτική ή 

διακοινοτική).

❖  Αυινείς Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχειρήσεις

Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει οικονομική , 

νομική και διοικητική αυτοτέλεια . Προϋπόθεση για τη σύστασή της είναι 

η σύνταξη « πλήρους οικονομοτεχνικής μελέτης » . Ιδρύεται και 

διαλύεται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 

και πράξη της Περιφερειακής Διοίκησης . Διοικείται από διοικητικό 

συμβούλιο (Δ.Σ.) που διορίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο 

, λειτουργεί με βάση κανονισμούς υπηρεσιών -  διαχείρισης -  

προσωπικού και το προσωπικό της διέπεται από εργασιακή σχέση 

ιδιωτικού δικαίου . Προβλέπεται συμμετοχή των εργαζομένων στο 

διοικητικό συμβούλιο και Γενικός Διευθυντής με ειδικά προσόντα . Τέλος 

, αρμοδιότητα για την εποπτεία της διοίκησης της επιχείρησης έχει το 

δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ενώ ο διαχειριστικός έλεγχος ασκείται 

από δύο ελεγκτές με ειδικά προσόντα .
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❖  Αμιγείς Διαδημοτικές ή Διακοινοτικές Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις αυτές της αυτοδιοίκησης συνιστώνται από δύο ή 

περισσότερους δήμους ή κοινότητες με τον ίδιο τρόπο όπως και οι 

αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές . Είναι κι αυτές Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου και διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο ( Δ.Σ.) στο 

οποίο εκπροσωπούνται οι δήμοι ή οι κοινότητες που συμμετέχουν . Για 

την εποπτεία του Δ.Σ. μπορεί να αποφασιστεί η σύσταση διαδημοτικού 

ή διακοινοτικού οργάνου με αναλογική εκπροσώπηση όλων των δήμων 

ή κοινοτήτων (σε σχέση με τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ) που 

συμμετέχουν στην επιχείρηση . Ομοίως , έχουν νομική , οικονομική και 

διοικητική αυτοτέλεια από τους δήμους ή τις κοινότητες που 

συμμετέχουν σ’ αυτές.

Τέλος , τόσο στις αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές όσο και στις αμιγείς 

διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις εκτός από τις ειδικές 

ρυθμίσεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα εφαρμόζονται 

αναλογικά και οι διατάξεις της αστικής και εμπορικής νομοθεσίας .

❖  Δημοτικές Επιγειρήσεκ Ύδρευσης -  Αποχέτευσης

Οι Δ.Ε.Υ.Α. εντάσσονται στην κατηγορία των αμιγών δημοτικών ή 

κοινοτικών επιχειρήσεων και αποτελούν ιδιαίτερο νομικό τύπο καθώς 

ακολουθούν το ιδιαίτερο θεσμικό καθεστώς του Ν. 1069/1980 (μόνο 

συμπληρωματικά εφαρμόζονται σ’ αυτές οι διατάξεις του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα ) . Είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

κοινωφελούς χαρακτήρα και λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της 

ιδιωτικής οικονομίας . Εκτενής ανάλυση θα ακολουθήσει στη συνέχεια .
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Δυνατότητα να συστήνουν δικές τους επιχειρήσεις με τη μορφή των 

αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων έχουν η Κεντρική Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων Ελλάδος ( Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ) και η Τοπική Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων ( Τ.Ε.Δ.Κ. ) . Το 80 % του συνόλου αποτελούν οι αμιγείς 

δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις , ενώ το υπόλοιπο 20 % οι 

διαδημοτικές και οι διάφοροι τύποι των ανωνύμων εταιρειών . Οι 

δημοτικές / κοινοτικές επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους ( πάνω από 

70 % ) εντάσσονται στους κλάδους τουρισμού και πολιτισμού και 

δευτερευόντως στων κατασκευών . Αποτελούν τις κλασικές επιχειρήσεις 

του Δ.Κ.Κ. με ποικίλες νομικές μορφές , αλλά στη μεγάλη τους 

πλειοψηφία λειτουργούν ως αμιγείς διαδημοτικές ή διακοινοτικές 

επιχειρήσεις . Χρηματοδοτούνται κυρίως από τους Ο.Τ.Α. -  ιδιοκτήτες 

τους για έργα και υπηρεσίες που παρέχουν και από την πώληση 

αγαθών και υπηρεσιών στους δημότες ή στις τοπικές επιχειρήσεις . Τα 

οικονομικά τους είναι σε μέτρια έως κακή κατάσταση και πολλές δεν 

έχουν καν επιτύχει την οικονομική τους αυτοδυναμία από τον δήμο ή 

κοινότητα που τις έχει συστήσει . Τέλος , γύρω στο 60 % των 

επιχειρήσεων συστάθηκαν από μεγάλους δήμους , είτε Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης , είτε από τις πρωτεύουσες των νομών , ενώ οι Τ.Ε.Δ.Κ. 

συμμετέχουν κυρίως σε αναπτυξιακές εταιρείες της περιφέρειας τους .

Β. Συμμετοχή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε
επιχειρήσεις

1. Συυιιετοχή σε επιχειρήσεις που διέπονται από τον Δηυοτικό και
Κοινοτικό Κώδικα

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
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❖  Ανώνυυες εταιρείες υε συνεταιρισμούς

Συνιστώνται από Ο.Τ.Α. και Τ.Ε.Δ.Κ. με συνεταιρισμούς και 

δυνατότητα συμμετοχής έχουν ακόμη και οι φορείς του δημόσιου τομέα 

. Είναι ανώνυμες εταιρείες ιδιαίτερου νομικού τύπου και διέπονται 

βασικά από τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες σε συνδυασμό με 

άλλες διατάξεις . Οι εταιρείες αυτές εκδίδουν κοινές και προνομιούχες 

μετοχές , οι οποίες είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο 

χρηματιστήριο . Οι κοινές είναι δεσμευμένες ενώ οι προνομιούχες χωρίς 

δικαίωμα ψήφου και χωρίς περιορισμό ως προς τη συμμετοχή . Το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 - 1 1  μέλη . Αξιόλογη 

καινοτομία είναι η πρόβλεψη σύνταξης προγράμματος εργασιών και 

προγράμματος επενδύσεων της εταιρείας ανά πενταετία , την εφαρμογή 

του οποίου ελέγχει και τροποποιεί κάθε χρόνο η γενική συνέλευση των 

μετόχων .

❖  Δημοτικές εταιρείες λαϊκής βάσης

Οι εταιρείες αυτές συστήνονται από φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης , συνεταιρισμούς και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα . 

Διέπονται από τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες σε συνδυασμό 

με άλλες ειδικές διατάξεις καθώς είναι ανώνυμες εταιρείες ιδιαίτερου 

τύπου . Εκδίδουν κοινές και προνομιούχες μετοχές . Όλες είναι 

ονομαστικές , δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο και οι προνομιούχες 

δεν δίνουν δικαίωμα ψήφου . Οι εταιρείες αυτές όμως έχουν ως προς τα 

μερίσματα των μετοχών τους τη φορολογική μεταχείριση αυτών που 

είναι εισαγόμενες στο χρηματιστήριο .

*  Δηυοτικέζ ή κοινοτικές επιχειρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα
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Οι επιχειρήσεις αυτές συστήνονται από έναν Ο.Τ.Α. και από φυσικά 

πρόσωπα σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τους 

συνεταιρισμούς και έχουν τις ίδιες φορολογικές απαλλαγές . Επιπλέον , 

για την πρώτη πενταετία λειτουργίας τους , έχουν τις πρόσθετες 

φορολογικές απαλλαγές των αμιγών δημοτικών ή κοινοτικών 

επιχειρήσεων που προβλέπονται στον Δ.Κ.Κ. Προβλέπεται η έκδοση 

προεδρικών διαταγμάτων για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων αυτού του 

άρθρου , τα οποία θα ρυθμίζουν τους όρους σύστασης και λειτουργίας 

τους , τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες των οργάνων τους και άλλα 

συναφή ζητήματα . Τα διατάγματα αυτά όμως δεν έχουν εκδοθεί ακόμη 

και αυτή η νομική μορφή επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης παραμένει 

ανενεργή .

Οι αναπτυξιακές εταιρείες αποτελούν το 10 % περίπου των 

επιχειρήσεων . Σχεδόν όλες έχουν συσταθεί με τη μορφή της ανώνυμης 

εταιρείας και στο μετοχικό τους κεφάλαιο , εκτός από φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης , συμμετέχουν διάφοροι τοπικοί φορείς , π.χ. 

επιμελητήρια , συνεταιρισμοί κ.λ.π. Οι επενδύσεις και το λειτουργικό 

τους κόστος καλύπτεται κυρίως από τα κοινοτικά προγράμματα και 

συμπληρωματικά από την παροχή υπηρεσιών προς τους τοπικούς 

φορείς Η οικονομική τους κατάσταση είναι μέτρια , αλλά

χαρακτηρίζεται από αστάθεια και επηρεάζεται από τις τοπικές , 

πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις .

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) γιατί οι δραστηριότητές τους καθορίζονται από το 

θεσμικό πλαίσιο για την επαγγελματική κατάρτιση . Λειτουργούν ως 

ανώνυμες εταιρείες , κι αυτό γιατί είναι κοινές επιχειρήσεις της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων 

σε τοπικό επίπεδο .

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης κατά

κατηγορία , 1996.

Α/Α Κατηγορία Αριθμός Ποσοστό %
1 Αναπτυξιακές εταιρείες 58 7
2 Δημοτικές /Κοινοτικές 

επιχειρήσεις
639 76

3 Δ.Ε.Υ.Α. 70 8
4 Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης
77 9

ΣΥΝΟΛΟ 844 100

Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε.

Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης , 

σύμφωνα με στοιχεία του 1996 , ανέρχεται στις 844. Βλέπουμε ότι οι 

αναπτυξιακές εταιρείες είναι λίγες σε αριθμό λόγω της ιδιαιτερότητας 

του αντικειμένου τους και των δυσκολιών που υπάρχουν στο να 

λειτουργήσει σε τοπικό επίπεδο μια τέτοιου είδους εταιρική σχέση . 

Χαμηλό είναι και το πλήθος των Δ.Ε.Υ.Α. εξαιτίας του ότι απευθύνονται 

στους μεσαίους και μεγάλους δήμους της περιφέρειας . Από την άλλη , 

τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης φαίνονται λίγα , όμως είναι 

αρκετά στον αριθμό αν λάβουμε υπόψη μας πως η δημιουργία του 

θεσμικού τους πλαισίου έγινε μόλις το 1994 . Διαπιστώνουμε το έντονο 

ενδιαφέρον της αυτοδιοίκησης για την εκπόνηση και εφαρμογή 

προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής 

της , πάντα με την ευνοϊκή χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου . Τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της 

αυτοδιοίκησης αποτελούν οι δημοτικές / κοινοτικές επιχειρήσεις , οι
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οποίες κατανέμονται εξίσου σε πανελλαδικό επίπεδο και όπως φαίνεται 

και στον Πίνακα 2 που ακολουθεί , κύρια δραστηριοποιούνται στους 

κλάδους τουρισμού και πολιτισμού .

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ταξινόμηση δημοτικών / κοινοτικών επιχειρήσεων σε κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας .

Α/Α ΚΛΑΔΟΙ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ %

1 Αγροτική Παραγωγή 37 6

2 Ορυχεία -  Λατομεία 20 3

3 Ενέργεια 8 1,2
4 Βιομηχανία 19 3

5 Κατασκευές 50 8

6 Μεταφορές 14 2,2

7 Εμπόριο 8 1,2

8 Δημοτικές Αγορές - ΒΙΟΠΑ 10 1,6

9 Τουρισμός 174 27

10 Πολιτισμός 143 22,3

11 Επικοινωνία / Διαφήμιση 34 5,3

12 Αθλητισμός 11 1,7
13 Κοινωνική Παρέμβαση 10 1,6
14 Περιβάλλον 19 3

15
Πολλαπλές

Δραστηριότητες
73 11,5

16 Λοιπές 9 1,4

π=> ΣΥΝΟΛΟ 639 100

Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε. ( στοιχεία του 1996 )

Σχόλια -  Παρατηρήσεις

Οι δημοτικές / κοινοτικές επιχειρήσεις , ανάλογα με τον αριθμό τους , 

κατατάσσονται σε τρεις ομάδες : η πρώτη περιλαμβάνει τις τουριστικές , 

πολιτιστικές και τις επιχειρήσεις πολλαπλών δραστηριοτήτων με
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ποσοστά συμμετοχής στο σύνολο 27 % , 22,3 % και 11,5 % αντίστοιχα . 

Η δεύτερη περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις των κατασκευών , της 

αγροτικής παραγωγής και της επικοινωνίας/διαφήμισης με ποσοστά 

συμμετοχής 8 % , 6 % και 5,3 % αντίστοιχα . Η τρίτη περιλαμβάνει τις 

υπόλοιπες δέκα κατηγορίες με μικρά ποσοστά συμμετοχής ( από 3 % 

έως 1,2 % ).

Τέλος , στον Πίνακα 3 που ακολουθεί δίνεται μια εικόνα της 

κατανομής των επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης κατά κατηγορία όσον 

αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας .

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης κατά 
κατηγορία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας .

ΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ

%
Αιτ/νία ΑχαΤα Ηλεία

1.
Αναπτυξιακές

Εταιρείες
4 3 2 9 15

2.
Δημοτικές/Κοινοτικές

Επιχειρήσεις
12 15 14 41 67

3. Δ.ΕΎ.Α. 3 2 4 9 15

4.
Κέντρα

Επαγγελματικής
Κατάρτισης

1 1 - 2 3

ΣΥΝΟ ΛΟ 20 21 20 61 100

Πηγή : Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Βλέπουμε ότι οι αριθμοί των αναπτυξιακών εταιρειών , 

δημοτικών/κοινοτικών επιχειρήσεων και Δ.ΕΎ.Α. είναι εξαιρετικά 

ικανοποιητικοί και μάλιστα υψηλότεροι σε σχέση με τον προηγούμενο 

πίνακα που αναφέρεται στο σύνολο της χώρας . Όσον αφορά όμως τα
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Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης , ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός 

συγκριτικά και με το σύνολο της χώρας . Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει 

να μεριμνήσει ώστε να δημιουργηθούν επιπλέον Κέντρα και ν' 

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ανεργίας που μαστίζουν κατά κύριο 

λόγο την πόλη της Πάτρας .

ϋ. Βήματα σύστασης και έναρξης λειτουργίας δημοτικών
-  κοινοτικών επιχειρήσεων

1) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης δημοτικής 

επιχείρησης και ανάθεση σε μελετητή της οικονομοτεχνικής μελέτης 

βιωσιμότητας .

2 ) Προετοιμασία εισφοράς περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το 

άρθρο 9 του Ν. 2190/1920 στην περίπτωση που εισφέρονται στο 

κεφάλαιο κινητά ή ακίνητα πράγματα ή δικαιώματα .

3) Προετοιμασία του σχεδίου απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αριθμό 

25027/1984 και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το 

άρθρο 260 του Π.Δ. 323/1989 για τη σύσταση της δημοτικής 

επιχείρησης με βάση τα στοιχεία της οικονομοτεχνικής μελέτης .

4 ) Αποστολή της απόφασης και της οικονομοτεχνικής μελέτης για 

έγκριση στην Περιφερειακή Διοίκηση και στον Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας .

5 ) Δημοσίευση της απόφασης σύστασης της δημοτικής - κοινοτικής 

επιχείρησης στο Φ.Ε.Κ. ( Τεύχος Β' ).

6 ) Εκπόνηση κανονισμών της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 266 

του Π.Δ. 323/1989 .

7 ) Έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στη Δ.Ο.Υ. της περιοχής 

που ανήκει ( θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ).
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8 ) Έρευνα για την εύρεση προσωπικού με σκοπό μια πρώτη βασική 

στελέχωση της επιχείρησης με την οργάνωση του λογιστηρίου και 

εκπαίδευση του προσωπικού .

9 ) Έρευνα για την εύρεση εξοπλισμού και υλικών με προκηρύξεις και 

δημοσιεύσεις διαγωνισμών .

10 ) Παραλαβή και εγκατάσταση του εξοπλισμού .

11 ) Ολοκλήρωση της στελέχωσης της επιχείρησης .

12 ) Γενικός έλεγχος λειτουργίας του εξοπλισμού .

13 ) Έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης .
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IV. ΎΔΡΕΥΣΗ -  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Ο τομέας της ύδρευσης -  αποχέτευσης αποτελεί έναν από τους 

κυριότερους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης 

.Αντικείμενό του είναι ο προγραμματισμός , η μελέτη , η κατασκευή , η 

λειτουργία , η συντήρηση , η διοίκηση και εκμετάλλευση των 

συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης .

Τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης και η λειτουργία των 

συστημάτων αυτών σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής και την 

προστασία του περιβάλλοντος , ενώ έμμεσα έχουν σημαντικές 

οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη μιας περιοχής .

Οι αυξημένες ανάγκες για την κατασκευή συστημάτων ύδρευσης και 

αποχέτευσης έχουν σαν αποτέλεσμα να απαιτείται σημαντικό 

επενδυτικό πρόγραμμα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες . Ακόμη , 

η υλοποίηση των απαραίτητων έργων και στη συνέχεια η λειτουργία 

των συστημάτων απαιτεί ικανοποιητική στελέχωση και οργάνωση των 

φορέων που είναι αρμόδιοι για τα παραπάνω .

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και συντήρηση 

των έργων ύδρευσης -  αποχέτευσης είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό 

τους ελληνικής κατασκευής . Από το εξωτερικό εισάγονται μόνο 

ορισμένα εξαρτήματα , αντλίες και ειδικός εξοπλισμός που χρειάζεται 

για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ( βιολογικός καθαρισμός ).

Με το Ν. 1069/1980 για τις πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 

κατοίκων ανατέθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση η αρμοδιότητα της 

μελέτης , της κατασκευής και λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης -  

αποχέτευσης και τους βιολογικούς καθαρισμούς , με τη σύσταση 

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ( Δ.ΕΎ.Α. ) από 

τους Δήμους .

Οι Δ.ΕΎ.Α. έχουν συσταθεί από τους μεγάλους δήμους της 

περιφέρειας κυρίως και έχουν εξελιχθεί στο πλέον σημαντικό από
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άποψη επιχειρηματικού μεγέθους και ύψους επενδύσεων , θυγατρικό 

νομικό πρόσωπο της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης .

Ο νόμος αυτός αλλά και ο τρόπος που εφαρμόστηκε παρά τα θετικά 

του στοιχεία δημιούργησε και προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση 

καθώς της ανέθεσε την επίλυση ενός χρόνιου και πολύπλοκου 

προβλήματος χωρίς να της δώσει τα απαιτούμενα εφόδια για την 

αντιμετώπιση ενός καινούργιου στην πραγματικότητα επιχειρησιακού 

αντικειμένου των Ο.Τ.Α. .

Τα έργα ύδρευσης -  αποχέτευσης αποτελούν αντικείμενο επιδότησης 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση . Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης ( Ε.Τ.Π.Α. ) έχουν επιδοτηθεί έργα των δύο τομέων σε 

ποσοστό 40 % . Ακόμη , το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ( 

Τ.Π.&Δ. ) έχει δανειοδοτήσει με συμφέροντες όρους Δημοτικές 

Επιχειρήσεις Ύδρευσης -  Αποχέτευσης με ποσά πολλών δις δραχμών . 

Στον Πίνακα 10 παίρνουμε μια γενική εικόνα για το προσωπικό που έχει 

στελεχώσει τις Δ.Ε.Υ.Α. στο σύνολο της χώρας .

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Ποσοστιαία κατανομή προσωπικού των Δ.Ε.Υ.Α. κατά επίπεδο 

εκπαίδευσης και σχέση εργασίας .

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΠ ΙΠ ΕΔΟ

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ ΣΗ Σ
Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚ Ο  % ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚ Ο  %

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 9,2
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ
5,2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 6
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ
68,5

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 33,5 ΕΚΤΑΚΤΟ 25,9

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 51,3 ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 0,4

ΣΥΝΟΛΟ 100 ΣΥΝΟΛΟ 100

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας
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Σγόλια - Παρατηρήσεις

Το 51,3 % του προσωπικού των Δ.ΕΎ.Α. εντάσσεται στην κατηγορία 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης , το 33,5 στη δευτεροβάθμια , ενώ μόνο 

το 9,2 εντάσσεται στην κατηγορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 

το 6 % στην τεχνολογική . Αν και το παραγωγικό τους αντικείμενο 

απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις , η μεγάλη πλειοψηφία του 

προσωπικού τους έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και τα 

επαγγελματικά τους προσόντα έχουν αποκτηθεί με εμπειρικό τρόπο 

μέσα στις επιχειρήσεις . Οι αδυναμίες αυτές επηρεάζουν άμεσα τις 

επιχειρησιακές τους ικανότητες και είναι σαφές ότι επικρατεί μία 

διαχειριστική αντίληψη και μία αναπαραγωγή του μοντέλου της 

δημόσιας διοίκησης .

Όσον αφορά τη σχέση εργασίας το 68,5 % είναι ιδιωτικού δικαίου , το 

25,9 % είναι έκτακτο προσωπικό του οποίου το μέγεθος καθορίζεται 

κυρίως από τις ανάγκες των έργων , το 5,2 % αποτελείται από το παλιό 

προσωπικό των αντίστοιχων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. που λόγω 

συνταξιοδοτήσεων μειώνεται συνεχώς και το υπόλοιπο 0,4 % αφορά τις 

ειδικές θέσεις ( σύμβουλοι , δικηγόροι κ.λ.π. ) . Η κατανομή αυτή 

φαίνεται φυσιολογική και επιχειρησιακά λειτουργική υπό την 

προϋπόθεση ότι το μέγεθος του έκτακτου προσωπικού εξαρτάται μόνο 

από το επενδυτικό πρόγραμμα των Δ.ΕΎ.Α. και δεν υποκρύπτει 

ουσιαστικά μόνιμες θέσεις εργασίας .

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν οι 

παρακάτω Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -  Αποχέτευσης 

(Δ.ΕΎ.Α.) :

Nouóc Αιτωλοακαρνανία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX

1. Δ .Ε Ύ. Α. Ναυπάκτου
Τέρμα Κοζώνη 

30300 Ναύπακτος
06340-23987 

FAX: 06340-23987

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Δ.ΕΎ.Α. Πάτρας
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2. Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου
Τέρμα Ηρώων 

Πολυτεχνείου 30200 

Μεσολόγγι

06310-26734,22101 

FAX: 06310-22101

3. Δ.Ε.Υ.Α. Αγρίνιου
Δ. Βότση 

30100 Αγρίνιο
06410-22797,29364

28894

Nouôç Ayai'aç

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX

1. Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου
Μελετοπούλων 11 

25100 Αίγιο
06910-21526,28066 

FAX: 06910-20663

2. Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας
Ακτή Δυμαίων 48 

26333 Πάτρα

0610-343442,327000 

323542,326401 

FAX: 0610-325790

Nouóc Ηλείας

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX

1. Δ.Ε.Υ.Α. Αμαλιάδας
Φιλικής Εταιρείας 6 

27200 Αμαλιάδα
06220-22534,23923 

FAX: 06220-22534

2. Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας 

Ολυμπίας
Δημαρχείο

27065 Αρχαία Ολυμπία
06240-23655 

FAX: 06240-23124

3. Δ.Ε.Υ.Α. Ζαχάρως 27054 Ζαχάρω
06250-33005

FAX:06250-33000

4. Δ.Ε.Υ.Α. Πύργου
Πλ. Σάκη Καράγιωργα 

27100 Πύργος
06210-33702 

FAX: 06210-35074

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας
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V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

i. Γενικά για το νομό Αχαΐας

Ο νομός Αχαΐας έχει έκταση 3.271 τ.χμ. , ποσοστό 2,47 % της συνολικής 

επιφάνειας της χώρας . Η μέση πληθυσμιακή πυκνότητα είναι 91,74 

άτομα/τ.χμ. και το 49,95 % είναι άρρενες , ενώ το 50,05 % είναι θήλεις . 

Σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1991 ο πληθυσμός του νομού ήταν 

300.078 κάτοικοι και έχει αυξητικές τάσεις αφού το 2001 έφτασε τους 

322.789 κατοίκους , εκ των οποίων 251.739 είναι οι ομοδημότες , 51.930 οι 

ετεροδημότες και 19.120 οι αλλοδαποί . Είναι ο τρίτος σε τάξη μεγέθους 

πληθυσμού νομός της Ελλάδας μετά την Περιφέρεια Πρωτευούσης και το 

νομό Θεσσαλονίκης .

Ο νομός Αχαΐας αποτελείται από τους ακόλουθους Δήμους : Αιγείρας , 

Αιγίου , Ακράτας , Αροανίας , Βραχναιϊκων , Διακοπτού , Δύμης , Ερινεού , 

Καλαβρύτων , Λαρισσού , Λευκασίου , Μεσσάτιδος , Μόβρης , Παίων , 

Παραλίας , Πατρών , Ρίου , Συμπολιτείας , Τριταίας , Φαρών , Ωλενίας και 

από τις εξής Κοινότητες : Καλεντζίου και Λεοντίου . Σαφώς το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού του νομού το συγκεντρώνει ο Δήμος Πατρών τόσο σε 

απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του συνόλου .

Μια γενική εικόνα για το νομό Αχαΐας μπορεί να πάρει κανείς από τους 

πίνακες που ακολουθούν .

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών

(απογραφή 1991)

Οικονομικώ<

Ενεργοί

Σύνολο

Οικονομικώς

ενεργοί

Απασχολούμενο

Οικονομικώ

ενεργοί

Άνεργοι

Οικονομικώ« 

ενεργοί 

Άνεργου Νέε

Οικονομικώς 

Μη ενεργοί

Αμφοτέρων 

των φύλων
111.528 100.622 10.906 6.276 145.993

10-14 ετών 442 315 127 114 23.651

15-19 ετών 5.266 3.273 1.993 1.764 17.560

20-24 ετών 13.903 10.147 3.756 2.942 10.716

25-29 ετών 15.065 13.097 1.968 1.018 5.578

30-34 ετών 15.659 14.522 1.137 296 5.311

35-39 ετών 14.211 13.561 650 80 5.290

40-44 ετών 13.340 12.876 464 35 5.942

45-49 ετών 9.129 8.821 308 15 5.213

50-54 ετών 9.613 9.325 288 8 7.713

55-59 ετών 7.477 7.313 164 4 9.751

60-64 ετών 4.640 4.599 41 0 12.239

65-69 ετών 1.672 1.662 10 0 10.886

70-74 ετών 683 683 0 0 8.966

75 ετών 

και άνω
428 428 0 0 17.177

Αρρενες 76.360 71.110 5.250 2.753 50.370

10-14 ετών 317 244 73 64 12.076

15-19 ετών 2.876 2.148 728 636 8.109

20-24 ετών 8.046 6.308 1.738 1.362 3.932

25-29 ετών 9.361 8.370 991 499 673

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας
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30-34 ετών 10.263 9.716 547 129 209

35-39 ετών 9.594 9.269 325 29 235

40-44 ετών 9.629 9.366 263 20 346

45-49 ετών 6.321 6.615 206 6 499

50-54 ετών 7.529 7.323 206 6 1.241

55-59 ετών 6.049 5.919 130 2 2.644

60-64 ετών 3.628 3.593 35 0 4.467

65-69 ετών 1.340 1.332 8 0 4.667

70-74 ετών 553 553 0 0 3.851

75 ετών 

και άνω
354 354 0 0 7.421

Θήλυς 35.168 29.512 5.656 3.523 95.623

10-14 ετών 125 71 54 50 11.575

15-19 ετών 2.390 1.125 1.265 1.128 9.451

20-24 ετών 5.857 3.839 2.018 1.580 6.784

25-29 ετών 5.704 4.727 977 519 4.905

30-34 ετών 5.396 4.806 590 167 5.102

35-39 ετών 4.617 4.292 325 51 5.055

40-44 ετών 3.711 3.510 201 15 5.596

45-49 ετών 2.308 2.206 102 9 4.714

50-54 ετών 2.084 2.002 82 2 6.472

55-59 ετών 1.428 1.394 34 2 7.107

60-64 ετών 1.012 1.006 6 0 7.772

65-69 ετών 332 330 2 0 6.219

70-74 ετών 130 130 0 0 5.115

75 ετών 

και άνω
74 74 0 0 9.756

Πηγή : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών ( απογραφή 1991 )

Σύνολο Πληθυσμού Αρρενες Σύνολο Θήλυς Σύνολο

Σύνολο 300.078 149.902 150.176

0-4 ετών 17.883 9.181 8.702

5-9 ετών 21.940 11.267 10.673

10-14 ετών 24.093 12.393 11.700

15-19 ετών 24.028 12.184 11.844

20-24 ετών 25.553 12.908 12.645

25-29 ετών 20.913 10.301 10.612

30-34 ετών 21.081 10.583 10.498
I

35-39 ετών 19.582 9.910 9.672

40-44 ετών 19.337 10.030 9.307

45-49 ετών 14.370 7.348 7.022

50-54 ετών 17.344 8.788 8.556

55-59 ετών 17.243 8.708 8.535

60-64 ετών 16.884 8.100 8.784

65-69 ετών 12.564 6.013 6.551

70-74 ετών 9.653 4.408 5.245

75-79 ετών 8.360 3.770 4.590

80-84 ετών 5.662 2.546 3.116

85-89 ετών 2.522 1.072 1.450

90-94 ετών 899 331 568

95-99 ετών 127 47 80

100 και άνω ετών 40 14 26

Πηγή : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Σύνθεση του πληθυσμού της Αχαϊας κατά φύλο , 1961-
1991

160000 
140000 
120000 
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Κάτοικοι 80000 
60000 
40000 
20000 

0
1961 1971 1981 1991

ΞΆνδρες 
Β Γ υναίκες

ii. Δείκτες γήρανσης και εξαρτώμενου πληθυσμού

Ένας επιπλέον τρόπος ανάλυσης της κατανομής των ηλικιών του

πληθυσμού είναι ο εξής :

Χωρίζουμε τον πληθυσμό σε τρεις κατηγορίες :

-*· Παιδιά ( 0-14 ετών ) που εκφράζει τη μη παραγωγική ηλικία 

^  Ενήλικες ( 15-64 ετών ) που είναι ο εργαζόμενος πληθυσμός , και 

♦  Ηλικιωμένοι ( 65 + ετών ) που είναι ο μη εργαζόμενος πληθυσμός 

, οι συνταξιούχοι.

Από αυτόν το διαχωρισμό βγαίνουν δύο δείκτες :

1. ο δείκτης γηρασμού , που είναι ο αριθμός των ηλικιωμένων σαν 

ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού , και

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας
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2 . ο δείκτης εξαρτώμενου πληθυσμού , που είναι ο αριθμός των 

παιδιών και των ηλικιωμένων σαν ποσοστό του ενήλικου 

πληθυσμού.

Στο νομό Αχαΐας ο δείκτης γηρασμού είναι 20,29 % και ο δείκτης 

εξαρτώμενου πληθυσμού 52,84 % .

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται σύγκριση των δύο αυτών δεικτών 

σε επίπεδο νομού και χώρας με βάση την απογραφή του 1991 .

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Δείκτες εξαρτώμενου πληθυσμού και γήρανσης

Περιοχή Δείκτης 
Γηρασμού

Δείκτης εξαρτώμενου 
πληθυσμού

Νομός Αχαΐας 20,29 52,84
Σύνολο
χώρας

•
20,41 49,11.

iii. Περιοχή Μελέτης

Ο Δήμος συγκροτήθηκε με την εφαρμογή του Νόμου 2539/1997 « I. 

Καποδίστριας » . Για τη δημιουργία του νέου Δήμου συνενώθηκαν ο 

Δήμος Πατρέων και τρεις πρώην κοινότητες : Ελικίστρας , Μοίρας και 

Σουλίου .

Έδρα του Δήμου είναι η Πάτρα . Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου 

Πατρέων σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ανέρχεται σε 161.114 

κατοίκους.

Στον πίνακα 8 που ακολουθεί γίνεται αναλυτική παρουσίαση της 

εξέλιξης του πληθυσμού του Δήμου ανά Δημοτικό Διαμέρισμα την 

τελευταία τριακονταετία , καθώς και η ποσοστιαία του μεταβολή .

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου Πατρέων .

Δημοτικό Σύνολο
Έκτασης Σύνολο Πληθυσμού Μεταβολή του πληθυσμού

Διαμέρισμα ( τ.χμ. ) 1971 1981 1991 2001 71-91 81-91 91-01
ΠΑΤΡΕΩΝ 57,4 112.228 142.163 153.344 161.114 26,81 % 7,29 % 4,82 %

ΕΛΙΚΙΣΤΡΑΣ 25,5 826 1.186 1.312 1.378 37,04 % 9,60 % 4,79 %
ΜΟΙΡΑΣ 17,9 210 165 220 79 4,55 % 25% -178,48%

ΣΟΥΛΙΟΥ 24,6 484 606 821 875 41,04% 26,19% 6,17%

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ 125,4 113.748 144.120 155.697 163.446 26.94 % 7,44 % 4,74 %

Από την ανάλυση των στοιχείων του πίνακα προκύπτει μεγάλη 

αύξηση του πληθυσμού του Δήμου Πατρέων σε ποσοστό 26,70 % κατά 

τη δεκαετία 1971-1981 που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεγάλη 

αύξηση της έδρας του Δήμου , την Πάτρα , σε ποσοστό 26,67 % . Την 

ίδια δεκαετία ( 1971-1981 ) , με εξαίρεση τη σημαντική μείωση του Δ.Δ. 

Μοίρας ( -21,43 % ) τα υπόλοιπα Δ.Δ. παρουσιάζουν αύξηση σημαντική 

σε κάποιες περιπτώσεις , όπως του Δ.Δ Ελικίστρας ( + 43,58 % ) . 

Αρνητική είναι η εξέλιξη για το Δ.Δ. Μοίρας και τη δεκαετία 1991-2001 

σε ποσοστό -  64,09 % , γεγονός που επιβάλλει την ανάπτυξη της 

περιοχής με την αναγνώριση και ανάδειξη των παραγωγικών 

πλεονεκτημάτων της προκειμένου να αντιστραφούν οι τάσεις αυτές του 

πληθυσμού . Γενικά πάντως , σε όλο το Δήμο Πατρέων παρουσιάζεται 

αυξητική τάση του πληθυσμού του .

Αυτό αφενός δημιουργεί θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τις 

αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου , αφετέρου του δημιουργεί 

σημαντικές υποχρεώσεις σε διάφορους τομείς δραστηριότητάς του .

ίν. Πληθυσμιακά πυκνότητα

Η πληθυσμιακή πυκνότητα του Δήμου Πατρέων παρουσιάζεται 

παρακάτω , στον Πίνακα 9 .

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Πληθυσμιακή πυκνότητα Δήμου Πατρέων

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
Δ.Δ. Πατρέων 2806,86

Δ.Δ. Ελικίστρας 54,04
Δ.Δ. Μοίρας 4,41
Δ.Δ. Σουλίου 35,57

Παρατηρούμε ότι στην έδρα του Δήμου η πληθυσμιακή πυκνότητα 

είναι πολύ μεγάλη συγκριτικά με τα Δ.Δ. του Δήμου και φτάνει τους 

2.806 κατ. / τ.χμ.

Αντίθετα , τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα έχει το Δ.Δ. Μοίρας 

με 4,41 κατ. / τ.χμ. Σε επίπεδο χώρας ο αντίστοιχος δείκτης είναι 77,7 

κατ. / τ.χμ.

Παρατηρούμε έντονη ανισοκατανομή του πληθυσμού στο Δήμο 

καθώς υπάρχει υπερσυγκέντρωση των δημοτών στην πόλη της Πάτρας 

, προκειμένου να συγκρατηθεί ο τοπικός πληθυσμός και κυρίως οι νέο ι.

V. Στοιχεία απασχόλησης

Στον Πίνακα 10 που ακολουθεί γίνεται παρουσίαση του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας αναλυτικά 

για κάθε Δ.Δ. του Δήμου .
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Κατανομή απασχολουμένων ανά τομέα παραγωγής

Δήμος
Πατρέων

Σύνολο Κατανομή απαοχολουμένων ανά τομέα παραγωγής 
(ποσοστό %)

Σύνολο
Ενεργού

Ενεργός
Πληθυσμός Ανεργοι

Δ.Δ. Απασχολουμένων Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής
Απασχολούμενοι 

που δεν 
δήλωσαν τομέα

Πληθυσμού < 25 ετών

ΠΑΤΡΕΩΝ 49.695 747 (1,50%) 13.825 (27,82%) 31.402
(63,19%) 3.721 (7,49%) 55.925 9.915

(17,73%)
6.230

(11,14%)

ΕΛΙΚΙΣΤΡΑΣ 443 101
(22,80%) 145 (32,73%) 176

(39,73%) 21 (4,74%) 475 113
(23,79%)

32
(6,74%)

ΜΟΙΡΑΣ 83 39 (46,99%) 31 (37,35%) 9 (10,84%) 4 (4,82%) 83 15
(18,07%)

0

ΣΟΥΛΙΟΥ 279 86 (30,82%) 107 (38,35%) 83
(29,75%) 3(1,07%) 295 67

(22,71%)
16

(5,42%)
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Βλέπουμε ότι το εργατικό δυναμικό στην πλειοψηφία του έχει 

συγκεντρωθεί στην έδρα του Δήμου , την Πάτρα , με αποτέλεσμα να 

υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ανέργων . Ακόμη , παρατηρούμε ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων απασχολείται στον τριτογενή τομέα 

παραγωγής και μάλιστα με σημαντική διαφορά με τους άλλους δύο 

τομείς.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

35000-1
30000-
25000-
20000-

□ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΞΕΛΙΚΙΣΤΡΑΣ
□  ΜΟΙΡΑΣ
□  ΣΟΥΛΙΟΥ

Πρωτογενής Τριτογενής
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Vi. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣίΟ Δ.Ε.Υ.Α.

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -  Αποχέτευσης ( Δ.Ε.Υ.Α.) 

ιδρύονται με βάση το Ν. 1069/1980 , λειτουργούν σαν Δημοτικές ή 

Κοινοτικές Επιχειρήσεις και διέπονται ως προς τη διοίκηση , οργάνωση 

, εκτέλεση , λειτουργία , συντήρηση των έργων τους καθώς και τις πηγές 

χρηματοδότησής τους από τις διατάξεις αυτού .

Ο ιδρυτικός τους Ν. 1069/1980 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

μεταγενέστερα με τους εξής Νόμους :

♦ Ο Ν. 1892/1990 κατήργησε τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 1262/1982 

για την αυξημένη επιχορήγηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων της 

αυτοδιοίκησης . Ο τελευταίος επενδυτικός Ν. 2601/1998 καθορίζει τις 

επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις ανάλογες δαπάνες και 

εφόσον οι επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης εντάσσονται και στις δύο 

έχουν τη δυνατότητα να συγχρηματοδοτηθούν σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του , όπως και οι άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις . 

Ωστόσο γίνεται ειδική αναφορά στις επενδύσεις που πραγματοποιούν 

μόνο αυτές για βιοτεχνικά κέντρα και κτίρια , για κεντρικές αγορές και 

σφαγεία , καθώς και για χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών 

λειτουργιών .

♦ Ο Ν. 2459/1997 κατήργησε τα περισσότερα φορολογικά προνόμια και 

απαλλαγές των επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα :

- Καταργήθηκαν οι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος 

όλων των νομικών μορφών των επιχειρήσεων , μαζί με τις 

απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων τους .

- Καταργήθηκαν οι απαλλαγές των αμιγών επιχειρήσεων από 

δασμούς , τέλη και λοιπές εισφορές που εισπράττονται στα 

τελωνεία καθώς και οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου στις 

συναλλαγές τους .
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♦ Σύμφωνα με τους Ν. 1418/1984 και Ν. 2229/1994 οι επιχειρήσεις 

είναι πλέον υποχρεωμένες να εκτελούν τα έργα τους σύμφωνα με τη 

νομοθεσία για τα δημόσια έργα .

♦ Με το Ν. 2286/1994 και το Π.Δ. 370/1995 έχουν υπαχθεί στο 

σύστημα προμηθειών του δημοσίου τομέα .

♦ Τέλος , ο Ν. 2527/1997 « Τροποποίηση και συμπλήρωση 

διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις » , ο οποίος 

συμπληρώθηκε με το Ν. 2738/1999 « Συλλογικές διαπραγματεύσεις 

στη Δημόσια Διοίκηση , μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και άλλες 

διατάξεις » επέφερε μεταξύ άλλων σοβαρές αλλαγές στη διαδικασία 

πρόσληψης προσωπικού από τις αμιγείς και μικτές ( ανώνυμες ) 

επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού . Ενώ μέχρι τότε 

προσλάμβαναν το προσωπικό τους χωρίς κανέναν διοικητικό 

περιορισμό , τώρα υποχρεούνται στην εφαρμογή ενός συστήματος 

ελέγχου των προσλήψεων που στηρίζεται στους κανόνες που 

ισχύουν για τις προσλήψεις από τους φορείς του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα .

Από τις διατυπώσεις του Ν. 2527/1997 προκύπτουν γενικά τα εξής :

1. Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

προσλαμβάνουν κάθε κατηγορία προσωπικού μετά από έλεγχο του 

Α.Σ.Ε.Π. .

2. Σημαντικό στοιχείο για την πρόσληψη του προσωπικού 

αποτελεί πλέον ο κανονισμός της επιχείρησης .

Μετά την τροποποίηση είναι επιτακτική ανάγκη η σύνταξη 

κανονισμού από τις επιχειρήσεις δεδομένου ότι θα πρέπει να 

αιτιολογηθούν τόσο οι προσλήψεις του εργατοτεχνικού και τεχνικού 

προσωπικού όσο και οι αναθέσεις έργου εφόσον οι επιχειρήσεις 

επιθυμούν να συνάψουν τέτοιας μορφής συμβάσεις .

Αυτή η νομοθετική εξέλιξη ήταν αναμενόμενη και πολύ σημαντική. Κι 

αυτό , γιατί οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. κατά τρόπο αντίστοιχο των
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δημοσίων επιχειρήσεων ή εταιρειών αποτελούσαν τμήμα του , αφού 

άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από τους Ο.Τ.Α. που τις έχουν συστήσει.

Για πρώτη φορά σημειώνεται μια δραστική νομοθετική παρέμβαση 

στον ευρύτερο χώρο της ιδιωτικής -  κοινωνικής οικονομίας των Ο.Τ.Α. .

Η μαζική δημιουργία δημοτικών επιχειρήσεων και η μαζική μετάθεση 

τοπικών αρμοδιοτήτων προς αυτές , ουσιαστικά οφείλεται στην 

αναποτελεσματικότητα του παραδοσιακού μηχανισμού των Ο.Τ.Α. . 

Πεπαλαιωμένες δομές διοίκησης , ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή , 

έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών , ανεπαρκής θεσμική επικοινωνία με 

τις κεντρικές κρατικές αρχές κ.λ.π. οδήγησαν κυρίως τους 

πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. στην ανάπτυξη πολύπλευρων δραστηριοτήτων 

και υπηρεσιών μέσω των δημοτικών επιχειρήσεων .

Επιπλέον , το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν διέθετε ρυθμίσεις 

ιδιαίτερα περιοριστικές για την πρόσληψη του προσωπικού τους . 

Ειδικότερα , στην κατηγορία των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων , οι 

μόνες δεσμεύσεις ως προς το απασχολούμενο προσωπικό ήταν εκείνες 

που προβλέπονταν από την οικονομοτεχνική μελέτη σύστασης της 

επιχείρησης και από τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών της , ο 

οποίος εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο . Κι 

αυτές ωστόσο στην πράξη ήταν ανύπαρκτες αφού η μεν μελέτη είχε 

παύσει να έχει δεσμευτικό περιεχόμενο και ο δε κανονισμός μπορούσε 

εύκολα να τροποποιηθεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση με νεότερη 

απόφαση του συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α. .

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις αυστηρές νομοθετικές 

προϋποθέσεις πρόσληψης του προσωπικού τους , οδήγησε τους 

Ο.Τ.Α. στην εντατική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρείχαν οι 

επιχειρήσεις τους . Το αποτέλεσμα , πολλές επιχειρήσεις ολοένα 

διογκούμενες με προσωπικό να καθίστανται δυσκίνητοι και
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αναποτελεσματικοί οργανισμοί . Φυσικά το βάρος της συντήρησης μιας 

τέτοιας « υπερφορτωμένης » επιχείρησης θα επωμιζόταν ο μητρικός 

Ο.Τ.Α. , γεγονός που συνεπαγόταν αναπόφευκτα την έντονη οικονομική 

επιβάρυνσή του .

Οι Ν. 2527/1997 και 2738/1999 δεν επεκτείνουν απλά τις 

περιοριστικές ρυθμίσεις του Ν. 2190/1994 στις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. . 

Ουσιαστικά φαίνεται ότι θα επηρεάσουν συνολικά τον τρόπο κατανομής 

και άσκησης αρμοδιοτήτων στο τοπικό επίπεδο , αφού η συνεπής 

τήρηση των ρυθμίσεών τους μάλλον θα ανακόψει το ρυθμό ανάπτυξης 

του προσωπικού των δημοτικών κυρίως επιχειρήσεων .

Οι αλλαγές αυτές έχουν καταστήσει αναγκαίο τον επανακαθορισμό 

του θεσμικού πλαισίου που ισχύει από το 1984 για την επιχειρηματική 

δραστηριότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης . Οι πρωτοποριακές για την 

εποχή τους συλλήψεις του Ν. 1416/1984 αφενός μεν έχουν ανατραπεί 

από τη συγκεντρωτική πρακτική που ακολούθησε η κεντρική διοίκηση 

μετά το 1990 , αφετέρου δε έχει τροποποιηθεί σημαντικά το οικονομικό 

πλαίσιο και το θεσμικό καθεστώς της τοπικής αυτοδιοίκησης που 

καθόρισαν την τότε επιλογή τους .

Οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα διεπόμενα από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας . 

Είναι αρμόδιες για τη μελέτη , κατασκευή , συντήρηση , εκμετάλλευση , 

διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 

ακαθάρτων , όμβριων υδάτων και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και 

αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς τους .

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αναλάβουν και το έργο της 

συγκέντρωσης , μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων για την 

περιοχή αρμοδιότητάς τους . Αποτελούν ιδιαίτερο νομικό τύπο 

επιχείρησης της αυτοδιοίκησης γιατί τόσο η διοίκηση , οργάνωση , 

χρηματοδότηση όσο και οι δραστηριότητές τους διέπονται από το 

σχετικό νόμο και μόνο συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Δ.Κ.Κ. για τις επιχειρήσεις .
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Οι Δ.Ε.Υ.Α. χρηματοδοτούνται για την κατασκευή των έργων και των 

εγκαταστάσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από 

ειδικά τέλη που εισπράττουν από τους κατοίκους , τις επιχειρήσεις ( 

τέλος στο εισόδημα από οικοδομές ) και τους καταναλωτές ( τέλος 

ύδρευσης ) . Για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών αφενός μεν 

τιμολογούν τις υπηρεσίες τους ( κατανάλωση νερού ) αφετέρου δε 

εισπράττουν ειδικά τέλη και εγγυήσεις . Αυτός ο σύνθετος τρόπος 

χρηματοδότησης προσπαθεί να επιμερίσει το κόστος άσκησης της 

αρμοδιότητας μεταξύ του κράτους , της τοπικής κοινωνίας που 

ωφελείται από τα έργα και των χρηστών .

Η σύσταση των Δ.Ε.Υ.Α. ενεργείται ύστερα από απόφαση του οικείου 

Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου , η οποία εγκρίνεται με προεδρικό 

διάταγμα . Σ ' αυτή ορίζονται η επωνυμία , η έδρα , οι λόγοι σύστασής 

της , τα περιουσιακά στοιχεία , η περιοχή της επιχείρησης , ο τρόπος 

εκμετάλλευσης των έργων ή υπηρεσιών και τα έσοδά τους .

Η διεύρυνση του αντικειμένου τους ( π.χ. διαχείριση απορριμμάτων ) 

, η επέκταση του χώρου ευθύνης τους και η συμμετοχή άλλων Ο.Τ.Α. 

εγκρίνονται και αυτές με προεδρικά διατάγματα , αφού ληφθούν βέβαια 

οι σχετικές αποφάσεις των αιρετών οργάνων .

Διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζει και τον 

Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του . Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

, ο διορισμός και η λειτουργία του ακολουθούν τα αντίστοιχα άρθρα του 

Δ.Κ.Κ. για τις επιχειρήσεις . Όλες οι σημαντικές του αποφάσεις ( 

κανονισμοί , προϋπολογισμός , σύναψη δανείων , ανάθεση μελετών -  

έργων -  προμηθειών ) υποβάλλονται στο νομάρχη για έλεγχο 

νομιμότητας και ορισμένες για έλεγχο σκοπιμότητας ( κανονισμός 

ύδρευσης , ειδικά τιμολόγια ) ο οποίος και έχει τη δυνατότητα να 

διενεργήσει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο . Είναι σαφές ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. αν 

και είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου , τελούν κάτω από το 

συνεχή και εντατικό έλεγχο και εποπτεία της κεντρικής και 

περιφερειακής διοίκησης .Αυτό δικαιολογείται από το νομοθέτη λόγω
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του αντικειμένου τους ( υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ) , της 

χρηματοδότησης από δημόσιους πόρους και των δικαιωμάτων που 

έχουν ( απαλλοτριώσεις , πρόστιμα ).

Των υπηρεσιών της επιχείρησης προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής ο 

οποίος πρέπει να είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής . Τα λοιπά προσόντα , η διαδικασία πρόσληψης και 

αναπλήρωσής του , οι αποδοχές , τα καθήκοντα , τα δικαιώματα και οι 

αρμοδιότητές του ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

της επιχείρησης .

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ( Ο.Ε.Υ. ) καθορίζει την 

οργάνωση , τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών , τον 

αριθμό των θέσεων του προσωπικού , τις αποδοχές του , τον τρόπο 

πρόσληψης και απόλυσής του και εγκρίνεται από τον Υπουργό 

Εσωτερικών.

Το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

στο Δήμο και ασχολείται με τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης 

από τη σύσταση της επιχείρησης γίνεται προσωπικό αυτής . Υπηρετεί 

με την ίδια σχέση , καταλαμβάνει αντίστοιχες θέσεις , έχει τις ίδιες 

αποδοχές και εξελίξεις σαν να υπηρετούσε στο Δήμο μέχρι την με 

οποιαδήποτε τρόπο έξοδό του από την υπηρεσία .

Ο ιδρυτικός των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης -  Αποχέτευσης 

( Δ.ΕΎ.Α.) Ν. 1069/1980 καθορίζει επίσης :

- Την περιουσία της επιχείρησης

- Τους πόρους της επιχείρησης

- Τη διαχείριση και το διαχειριστικό έλεγχο

- Την εποπτεία επί των επιχειρήσεων

- Τους κανονισμούς λειτουργίας και διαχείρισης

- Τα έργα , τις προμήθειες και τους κανονισμούς δικτύων

Οι Δ.ΕΎ.Α. έχουν διφυή χαρακτήρα , δηλαδή συμπεριφέρονται ως 

προς το καθεστώς διοίκησης και λειτουργίας άλλοτε ως Νομικά
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Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου υπαγόμενα στις διαδικασίες αυτών των 

νομικών προσώπων και άλλοτε ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

κυρίως για τις ανάγκες ταχείας και ευέλικτης εξυπηρέτησης των 

πολιτών.

Με το νομικό τους αυτό καθεστώς δίνεται η ευχέρεια στις Δ.Ε.Υ.Α. να 

αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία και να ανταποκριθούν καλύτερα στην 

αποστολή τους , χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται ο δημόσιος 

χαρακτήρας τους και οι αρμοδιότητες που απορρέουν από τον 

χαρακτηρισμό αυτό .

Οι Δ.Ε.Υ.Α. όλης της χώρας έχουν συστήσει ένα συλλογικό όργανο , 

την Ένωση Δημοτικών Ύδρευσης -  Αποχέτευσης ( Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ) . Είναι 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου , έχει σαν σκοπό την αύξηση των 

χρηματοδοτήσεων του κράτους προς τις Δ.Ε.Υ.Α. και έχει έδρα τη 

Λάρισα .

Φωτοαντίγραφα των Ν. 1069/1980 και Ν. 2527/1997 παρατίθενται στο 

Παράρτημα.
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Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

37



VII. ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ -
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Η σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -  Αποχέτευσης 

Πάτρας ( Δ. E. Υ. Α. Π. ) έγινε με το Π.Δ. 612/1988 « Σύσταση Ενιαίας 

Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης με τη 1 Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πατρών Δ.ΕΎ.Α.Π. στο Δήμο Πάτρας 1 του 

νομού Αχαΐας » και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

την 31η Δεκεμβρίου 1988 στο Ά Τεύχος με αριθμό φύλλου 300 .

Το 1° άρθρο αφορά τη σύσταση της Δ.ΕΎ.Α.Π. και αναφέρεται στην 

ονομασία , τη νομική μορφή , την έδρα και την περιοχή αρμοδιότητας 

της επιχείρησης .

Το 2° άρθρο αφορά τον τρόπο εκμετάλλευσης των έργων και 

υπηρεσιών της επιχείρησης .

Το 3° άρθρο αναφέρεται στην περιουσία της Δ.ΕΎ.Α.Π. .

Το 4° άρθρο αναφέρεται στα έσοδα της επιχείρησης και τα απαριθμεί 

αναλυτικά .

Τέλος , το 5° άρθρο αφορά τη διοίκηση της Δ.ΕΎ.Α.Π. και 

περιγράφει τις αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διοικητικού 

Συμβουλίου της επιχείρησης .

Φωτοαντίγραφο της Συστατικής Πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας παρατίθεται στο 
Παράρτημα .
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Vili. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.
ΠΑΤΡΑΣ

Α ΙΑ ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΥ

ΕΧΟΥΝ
ΚΑΛΥΦΘΕΙ

1 Γενικός Διευθυντής 1 1
2 Δικηγόρος 1 2
3 Προϊστάμενοι Υπηρεσιών 

Πληροφορικής
5 1

4 Πληροφορικής 1 -

5 Διοικητικοί ΠΕ 9 9
6 Διοικητικοί ΤΕ 3 3
7 Διοικητικοί ΔΕ 25 25
8 Τεχνικός Ασφαλείας ΠΕ 1 1
9 Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ 7 7
10 Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ 2 2
11 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ 3 3
12 Τοπογράφοι Μηχανικοί ΠΕ 2 1
13 Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ 2 2
14 Χημικοί ΠΕ 1 2
15 Γεωλόγοι ΠΕ 1 1
16 Τεχνολόγοι Πολιτικοί 

Μηχανικοί ΤΕ
4 4

17 Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι ΤΕ 2 2
18 Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι ΤΕ 4 4
19 Τεχνολόγοι Τοπογράφοι 

Μηχανικοί ΤΕ
1 1

20 Τεχνολόγοι Υγειονολόγοι ΤΕ 1 1
21 Εργοδηγοί ΔΕ 11 11
22 Σχεδιαστές ΔΕ 2 2
23 Ηλεκτρολόγοι ΔΕ 30 15
24 Μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων 

ΔΕ
2 2

25 Ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων 
ΔΕ

2 2

26 Χειριστές Μηχανημάτων 
Έργων ΔΕ

5 5

27 Μηχανουργοί ΔΕ 1 1
28 Οδηγοί αυτοκινήτων ΔΕ 25 10
29 Τεχνίτες ΔΕ 50 25
30 Αρχιτεχνίτες ΔΕ 4 4
31 Προγραμματιστές Η/Υ ΔΕ 2 2
32 Κλητήρες-Θυρωροί-Γ ενικών 

Καθηκόντων ΥΕ
1 1

33 Καθαρίστριες ΥΕ 3 3

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

39



34 Τεχνίτες Ελέγχου 
Υδρομέτρων ΥΕ

2 2

35 Εργάτες ΥΕ 75 · 20
36 Φύλακες ΥΕ 24 5
37 Τηλεφωνήτριες ΔΕ 2 -

38 Αποθηκάριοι ΔΕ 2 4
39 Τ εχνίτες-Καταμετρητές 12 12
40 Τεχνίτες-Υδρονομείς 3 3
41 Τεχνίτες-Δομικών 9 -

i. Τρόπος πρόσληψης προσωπικού για πλήρωση 
θέσεων

Η διαδικασία που προβλέπεται από τον Ο.ΕΎ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας 

για την πρόσληψη του προσωπικού της σύμφωνα με το άρθρο 14 

αυτού , είναι η ακόλουθη :

1 ) Η πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταμένων των 

Υπηρεσιών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ. ) της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. , ενώ η πρόσληψη του 

λοιπού προσωπικού γίνεται από το Δ.Σ. ή από Επιτροπή που ορίζεται 

από αυτό μετά από εισήγηση του Διευθυντή Υπηρεσιών για την ανάγκη 

κάλυψης των κενών θέσεων .

2 ) Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται τα παρακάτω :

α) Ο τύπος της αίτησης του βιογραφικού σημειώματος και των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων . 

β) Η μέθοδος στάθμισης των κατά περίπτωση απαραίτητων και 

προαιρετικών προσόντων των υποψηφίων .

γ) Αποφασίζεται αν η επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. ή από πενταμελή 

Επιτροπή . Αν αποφασιστεί να γίνει από Επιτροπή καθορίζονται και τα 

μέλη ( δύο από το Δ.Σ. , ένας Εκπρόσωπος των εργαζομένων , ο 

Γενικός Διευθυντής και ένας Προϊστάμενος Υπηρεσίας ).
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Η προκήρυξη δημοσιεύεται υποχρεωτικά στις ημερήσιες τοπικές 

εφημερίδες και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο από το Δ.Σ. Οι υποψήφιοι 

υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους εντός της ζητούμενης προθεσμίας 

στη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης της Δ.ΕΎ.Α.Π. .Στη συνέχεια , 

ύστερα από την αξιολόγηση των αιτήσεων η Επιτροπή συντάσσει τον 

πίνακα επιτυχίας και με βάση τη σειρά του γίνεται ο διορισμός .

3 ) Η πρόσληψη πραγματοποιείται με απόφαση του Προέδρου της 

Δ.ΕΎ.Α.Π. στην οποία αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του 

προσλαμβανομένου , η ειδικότητά του και όλα τα άλλα απαραίτητα 

στοιχεία .

Η απόφαση γνωστοποιείται στους επιτυχόντες με έγγραφο στο οποίο 

αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να προσέλθουν 

για την ανάληψη της εργασίας τους .

ii. Οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιών της 
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

1 ) Τα Διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της 

Επιγειοησης είναι :

α . Γενική Διεύθυνση 

β . Υπηρεσία 

γ . Γραφείο ή Συνεργείο

Οι υπεύθυνοι των παραπάνω διοικητικών επιπέδων ονομάζονται 

αντίστοιχα : 

α . Γενικός Διευθυντής 

β . Προϊστάμενος Υπηρεσίας 

γ . Υπεύθυνος Γραφείου ή Συνεργείου

2 ) Οι διοικητικές ενότητες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση 

είναι :
α . Υπηρεσία Διοικητική
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β . Υπηρεσία Οικονομική 

γ . Υπηρεσία Εκμετάλλευσης 

δ . Υπηρεσία Ύδρευσης 

ε . Υπηρεσία Αποχέτευσης , 

και τα Γραφεία :

α . Γ ραφείο Ελέγχου Ποιότητας Νερών 

β . Νομικών Υποθέσεων 

γ . Μηχανοργάνωσης 

δ . Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 

3 ) Διάρθρωση των Υπηρεσιών 

a . Διάρθρωση της Διοικητικής Υπηρεσίας 

Γ ραφείο Διοικητικής Υπηρεσίας 

Γραφείο Προσωπικού

β . Διάρθρωση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

Γραφείο Λογιστηρίου 

Γραφείο Προμηθειών 

Γ ραφείο Διαχείρισης

γ . Διάρθρωση της Υπηρεσίας Εκμετάλλευσης 

Γ ραφείο Νέων Παροχών 

Γ ραφείο Καταναλωτών 

δ . Διάρθρωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης 
Γ ραφείο Μελετών -  Έργων 

Γ ραφείο Δικτύων 

Γ ραφείο Η/Μ Εγκαταστάσεων 

ε . Διάρθρωση της Υπηρεσίας Αποχέτευσης 

Γ ραφείο Μελετών -  Έργων 

Γ ραφείο Δικτύων

Φωτοαντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας 

παρατίθεται στο Παράρτημα .
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ΟΡ ΓΑ ΝΟ ΓΡΑ ΜΜΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΕΎ.Α._ ΠΑΤΡΑΣ



iX. ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

i. Πηγές νερού 

ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ

Μεγάλες ποσότητες νερού μπορούν να αντληθούν από ποτάμια και λίμνες 

και μετά από κατάλληλη επεξεργασία να παράγουμε καθαρό , πόσιμο νερό . 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να κατασκευάσουμε φράγματα κάθετα 

στη ροή ενός ποταμού και με αυτό τον τρόπο να σχηματίσουμε μία λίμνη 

πίσω από αυτά .

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
Νερό υπάρχει μέσα στη γη μεταξύ των πετρωμάτων και σχηματίζει τον 

λεγόμενο ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ . Το έδαφος μοιάζει με ένα μεγάλο 

σφουγγάρι που τραβάει το επιφανειακό νερό μέχρι τον υδροφόρο ορίζοντα και 

έτσι σχηματίζεται μια υπόγεια δεξαμενή νερού . Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. κάνει βαθιές 

τρύπες στη γη που ονομάζονται ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ και αντλεί το νερό στην 

επιφάνεια . Στη συνέχεια το νερό απολυμαίνεται και είναι έτοιμο για χρήση .

ΠΗΓΕΣ
Πηγές βρίσκουμε συνήθως κοντά σε ορεινές περιοχές . Μερικά 

απομακρυσμένα χωριά που δεν μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο της πόλης 

βασίζονται στις κοντινές πηγές .

, Γ Ε ίίΤ Ρ ϋ ί Η
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ϋ. Έργα ύδρευσης

Η Δ.ΕΎ.Α.Π. κατά τα προηγούμενα έτη έδωσε άμεση προτεραιότητα 

στην ταχεία αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης καθώς 

υπήρχαν έντονα προβλήματα λόγω παλαιότητας και κακού σχεδιασμού 

. Τα σοβαρότερα προβλήματα αφορούσαν :

1) Την υφαλμυρότητα των υδρευτικών γεωτρήσεων της παραλιακής 

ζώνης , και

2) Τις απώλειες που έφταναν το 70 -  75 % της αντλούμενης 

ποσότητας , με άμεσο επακόλουθο τις συνεχείς διακοπές υδροδότησης.

Μοναδική επιλογή της Δ.ΕΎ.Α.Π. ήταν η κατεπείγουσα προώθηση 

της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης .

Έτσι , η Δ.ΕΎ.Α.Π. στα πλαίσια του Α' Ταμείου Συνοχής εκτέλεσε τα 

παρακάτω έργα :

α) Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης , μήκους 224.000 

πι (από τα 210.000 m που είχαν εγκριθεί ).

β) Αποκατάσταση 1.900 βλαβών (από τις 1.300 που είχαν εγκριθεί ). 

γ) Εγκατάσταση 260 οργάνων και ειδικών τεμαχίων (βάνες , εξαρμωτικά 

κ.λ.π. από τα 120 εγκεκριμένα ).

δ) Κατασκευή δεξαμενής 500 κυβικών μέτρων ( αντί των 3.600 πι3 

εγκεκριμένων ).

ε) Κατασκευή 4 γεωτρήσεων ( από τις 13 εγκεκριμένες ).

Όπως βλέπουμε και στους αναλυτικούς πίνακες 11 , 12 , 13 που 

ακολουθούν η δαπάνη των παραπάνω έργων ανήλθε στα 9.371.430 

ECU , καλύπτοντας το 99 % του εγκριθέντος προϋπολογισμού , και 

πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 1/1/1995 έως 31/3/1998 .
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Συγκεντρωτικός πίνακας πληρωμών ( σε δραχμές και ECU )

ΜΗΝΑΣ
1995 1996 1997 1998 ΣΥΝΟΛΑ

ΔΡΧ E.C.U. ΔΡΧ E.C.U. ΔΡΧ E.C.U. ΔΡΧ E.C.U. ΔΡΧ E.C.U.
ΙΑΝ. 5.192.624 17.594 19.059.000 61.046 29.635.593 95.761 - -

ΦΕΒ. 32.752.517 110.751 81.065.179 259.384 41.053.715 134.320 34.174.407 109.151
MAP. 62.389.757 209.413 57.280.000 184.671 101.067.966 330.901 65.172.696 194.389
ΑΠΡ. 117.756.939 388.454 151.463.765 490.667 60.037.915 195.501
ΜΑΪ. 141.673.387 469.103 36.456.341 120.004 20.022.000 64.458
ΙΟΥΝ. 171.582.060 568.879 53.510.000 176.607 58.909.559 188.007
ΙΟΥΛ. 142.175.098 470.292 51.880.000 171.155 60.988.983 196.226
ΑΥΓ. 111.466.903 367.488 92.667.186 305.288 31.027.119 100.225
ΣΕΠΤ. 123.037.526 405.953 73.008.879 239.842 18.769.122 60.589
ΟΚΤ. 71.480.000 234.078 68.192.899 224.995 21.417.641 68.931

ΝΟΕΜ. 129.429.833 419.779 60.968.286 201.618 44.637.627 143.658

ΔΕΚ. 143.161.941 463.521 95.355.051 312.581 191.020.827 616.150

ΣΥΝΟΛΑ 1.252.098.585 4.125.305 840.906.586 2.747.858 678.588.067 2.194.727 99.347.103 303.540 2.870.940.341 9.371.430
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12

Χρηματοδοτική πρόοδος

ΧΡΗΜ ΑΤΟ ΔΟ ΤΙΚΟ Σ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΓΜ ΑΤΟΠΟΙΗΜ ΕΝΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΧΡΙ
31/3/1998

ΑΡΧΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

1995 3.311.438 4.125.305
1996 2.814.570 2.747.858
1997 3.311.438 2.194.727
1998 303.540
ΣΥΝΟΛΟ 9.437.446 9.371.430

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

Φυσική πρόοδος

ΚΑΤΗ ΓΟ ΡΙΑ
ΕΡΓΩΝ

Μ Ο ΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΑ
ΕΩΣ
31/3/1998

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΡΑ
210.000 224.000 106

ΒΛΑΒΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ 1.300 1.900 146

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ 120 260 216

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Μ3 3.600 500 14
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 13 4 31
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Με την εκτέλεση των έργων αυτών της Δ.ΕΎ.Α.Π. επιτεύχθηκε 

μείωση των απωλειών του δικτύου από 75 % που ήταν πριν στο 30 % , 

με δυνατότητα περαιτέρω μείωσης και εξάλειψη υφαλμυρότητας .

IV. Προβλήματα κατά την εκτέλεση του έργου

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρατηρήθηκαν μικρές 

καθυστερήσεις κυρίως στις περιοχές των Υψηλών Αλωνιών και της 

Αγίας Αικατερίνης λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων , στη Μεσημβρινή 

πλευρά καθώς και στην κατασκευή του αγωγού Ταραμπούρα -  

Φρουρίου λόγω καιρικών συνθηκών και κυκλοφορίας .

V. Τρόπος ύδρευσης της πόλης της Πάτρας

Οι πηγές νερού προ της συστάσεως της Δ.ΕΎ.Α.Π. ήταν γεωτρήσεις 

στην παραλιακή και στη μέση ζώνη με τις οποίες τροφοδοτείτο το 

συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της πόλης . Το νερό λίγων φυσικών 

πηγών στα ορεινά τροφοδοτούσε κυρίως τις ψηλές περιοχές .

Οι πηγές αυτές με την πάροδο του χρόνου δεν επαρκούσαν ποσοτικά 

, η γεωγραφική τους κατανομή δεν ταίριαζε με την αντίστοιχη ανάπτυξη 

της πόλης αλλά και πολλές από τις γεωτρήσεις της παραλιακής ζώνης 

κατέστησαν υφάλμυρες και τελικά ακατάλληλες , γι αυτό και 

εγκαταλείφθηκαν οριστικά .

Σταδιακά αλλά σε σύντομο χρόνο επήλθε μία μεγάλη ανανέωση των 

πηγών νερού με βασικές επιλογές την κατασκευή του Διυλιστηρίου 

Ρηγανοκάμπου για την εκμετάλλευση του επιφανειακού νερού του 

Γλαύκου και την ανόρυξη γεωτρήσεων στην ορεινή ζώνη . Γεωτρήσεις 

της μέσης ζώνης που είχαν καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά διατηρήθηκαν
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αλλά παράλληλα κατασκευάστηκε το Διυλιστήριο Μακρυγιάννη για την

επεξεργασία του νερού που αντλείται από αυτές .

Κατά τη διάρκεια ενός έτους οι πηγές υδροδότησης της πόλης 
διαφοροποιούνται ανάμεσα σε χειμώνα και καλοκαίρι σε τρόπο ώστε το 
χειμώνα η κύρια πηγή είναι ο Γλαύκος και το Διυλιστήριο του Ρηγανοκάμπου , 
το δε καλοκαίρι που δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στο Γλαύκο , η 
τροφοδοσία γίνεται κυρίως από τις γεωτρήσεις .

Η ποσότητα νερού που απαιτείται για την ύδρευση της Πάτρας κυμαίνεται 
σήμερα από 60000-70000 ιτι3/24ωρο, ανάλογα με την εποχή. Οι αντίστοιχες 
μέγιστες ωριαίες απαιτήσεις είναι 3000-3500 m3/h . Τη Χειμερινή περίοδο, η 
κύρια πηγή νερού είναι τα επιφανειακά νερά του ποταμού Γλαύκου. Για την 

Καλοκαιρινή περίοδο, υπάρχουν 35 γεωτρήσεις , οι περισσότερες από τις 
οποίες βρίσκονται κατά μήκος της κοίτης του Γλαύκου και του Χαράδρου . Η 

επεξεργασία του νερού γίνεται στα δύο διυλιστήρια, Ρηγανόκαμπου , 

δυναμικότητας 2600 m3/h και Ταραμπούρα, δυναμικότητας 1000 m3/h . Η 
αποθήκευση του νερού και η εξισορρόπηση της παροχής της κατανάλωσης 

γίνεται με 9 δεξαμενές , συνολικής χωρητικότητας 37000 m3.

Για την προώθηση του νερού λειτουργούν τρία βασικά αντλιοστάσια , 

του Ταραμπούρα, της Εγλυκάδος και του Καστελλόκαμπου . Η 

επικοινωνία μεταξύ πηγών νερού, αντλιοστασίων, δεξαμενών και 

διαφόρων γεωγραφικών περιοχών της πόλης γίνεται με το εξωτερικό και 

εσωτερικό δίκτυο μεταφοράς και η διανομή νερού στους καταναλωτές 

γίνεται με ένα πλέγμα εσωτερικού δικτύου διανομής . Το συνολικό 

μήκος αυτών των δικτύων ανέρχεται στα 700 περίπου km.

Στην Δ.Ε.Υ.Α.Π. λειτουργεί ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για 

την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού με 

συνεχείς δειγματοληψίες στο σύνολο της πόλης. Υπάρχουν σύγχρονες 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας και απολύμανσης . Τα τελευταία χρόνια 

έχει επέλθει σταδιακά, ανανέωση των πηγών νερού, με βασικές 

επιλογές την εκμετάλλευση των επιφανειακών νερών του Γλαύκου, την
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εγκατάλειψη γεωτρήσεων της παραλιακής ζώνης και την αντικατάστασή 

τους με γεωτρήσεις στην ορεινή και μέση ζώνη.

Σήμερα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα αντικατάστασης 

του δικτύου ύδρευσης με το οποίο μέχρι στιγμής έχει κατασκευαστεί 

δίκτυο μήκους 450 km, που εξυπηρετεί το 80% του πληθυσμού και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα έτη. Το υλικό που έχει 

επιλεγεί, για την κατασκευή του δικτύου, ήδη από το 1994, είναι το 

πολυαιθυλένιο, το οποίο παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε 

σύγκριση με άλλα υλικά, ειδικά για τα δίκτυα διανομής . Η 

χρηματοδότηση των έργων γίνεται από το ταμείο συνοχής της Ε.Ε. και 

από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Με όλα αυτά τα παράλληλα έργα, η Δ.Ε.Υ.Α.Π. , εξασφαλίζει την 

επάρκεια του νερού και βελτιώνει συνεχώς την ποιότητά του, με 

αποτέλεσμα η πόλη να διαθέτει αρίστης ποιότητα πόσιμο νερό .

vi. Διαχείριση δικτύου νερού

Η Πάτρα , στα διοικητικά όρια του δήμου παρουσιάζει ένα πολύ έντονο 

ανάγλυφο , με καταναλώσεις νερού από το υψόμετρο 0,00 m. της 

θάλασσας , έως το υψόμετρο 400 m. Για το λόγο αυτό η πόλη έχει 

διαχωριστεί, εκτός των γεωγραφικών περιοχών , σε υψομετρικές ζώνες 

για την ομαλή και ελεγχόμενη κατανομή των πιέσεων και το σχεδίασμά 

της διαχείρισης του δικτύου .

Οι διαφορετικές πηγές νερού ανάμεσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι 

δημιουργούν μια πρόσθετη παράμετρο στη διαχείριση και ειδικότερα σε 

ότι αφορά στην παραγωγή , επεξεργασία , προώθηση και διανομή του
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νερού . Βασικές εγκαταστάσεις για την κάλυψη αυτών των απαιτήσεων 

είναι οι γεωτρήσεις , τα αντλιοστάσια , δεξαμενές , τα ειδικά όργανα 

ελέγχου και ένα σύνθετο δίκτυο αγωγών μεταφοράς νερού . Σε καθημερινή 

βάση , και σε 24ωρη βάρδια , διατίθεται το απαραίτητο προσωπικό και τα 

μέσα για την παρακολούθηση και την εφαρμογή της διαχείρισης από την 

παραγωγή νερού μέχρι την κατανάλωση .

Οι έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις ( βλάβες , διακοπές ρεύματος , 

Υπερκαταναλώσεις κ.λ.π. ) αντιμετωπίζονται από τον παραπάνω μηχανισμό 

με επιτυχία τις περισσότερες φορές , ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα . 

Μια δυσκολία υπάρχει στις ψηλές περιοχές της Πάτρας , όπου η υδροδότηση 

γίνεται αποκλειστικά από τις « ορεινές » πηγές χωρίς εναλλακτικές 

δυνατότητες , οπότε οι έκτακτες καταστάσεις είναι δύσκολο να μη φτάσουν 

μέχρι τον καταναλωτή . Η Δ.ΕΎ.Α.Π. σχεδιάσει και θα υλοποιήσει σύντομα 

τη σταδιακή αυτοματοποίηση της λειτουργίας του δικτύου με τηλεδιοίκηση , 

τοποθετώντας τα απαραίτητα όργανα μεταφοράς πληροφοριών , λήψης 

αποφάσεων και εκτέλεσης εντολών .

Η νεωνοαφική κατανουη των νεωτοήσεων που λειτουονούν σόυεοα 

είναι η εξής :

ί 4 γεωτρήσεις στο Χάραδρο στο ύψος πάνω από το Βελβίτσι

ί  2 γεωτρήσεις στο Χάραδρο στο ύψος της παλαιάς Εθνικής 

οδού

4 γεωτρήσεις στην περιοχή Μπάλα
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fc 4 γεωτρήσεις στην περιοχή Γλαύκου στο ύψος του 

υδροηλεκτρικού σταθμού της Δ.Ε.Η.

ϊ  2 γεωτρήσεις στην περιοχή CLAUS 

t  3 γεωτρήσεις στην Εγλυκάδα 

ϊ  2 γεωτρήσεις στο Μπεγουλάκι 

t  1 γεώτρηση στο Εθνικό Στάδιο

ϊ  10 γεωτρήσεις πέριξ του Γλαύκου στη μέση ζώνη στο ύψος 

πάνω από την Εύβοιας και έως το Μπεγουλάκι.

Το νερό αφού υποστεί την επεξεργασία (διύλιση , χλωρίωση) 

δίδεται είτε απ’ ευθείας στην κατανάλωση ( ψηλές περιοχές ) είτε 

προωθείται σε δεξαμενές και από εκεί στην κατανάλωση (στο 

μεγαλύτερο τμήμα της πόλης ).

Υπάρχουν και λειτουργούν οι δεξαμενές του Ρηγανοκάμπου , του 

Δασυλλίου ,του Κάστρου ,της Ανθούπολης ,του Γλαύκου , του Μπάλα , 

συνολικής χωρητικότητας 37.000 κυβικών μέτρων.

Για την προώθηση του νερού των πηγών της μέσης ζώνης προς τις 

δεξαμενές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο από αυτές , 

λειτουργούν τρία βασικά αντλιοστάσια . Το αντλιοστάσιο Μακρυγιάννη 

που προωθεί νερό του ομώνυμου Διυλιστηρίου στη Δεξαμενή του 

Κάστρου , το αντλιοστάσιο Εγλυκάδος που προωθεί μικρή ποσότητα 

νερού του Διυλιστηρίου Ρηγανοκάμπου προς την κατανάλωση υψηλών 

περιοχών και από εκεί στη Δεξαμενή του Δασυλλίου και το αντλιοστάσιο 

Καστελοκάμπου που προωθεί νερό των πέριξ γεωτρήσεων στη 

Δεξαμενή της Ανθούπολης .
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Στους άμεσους στόχους της Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι η ολοκλήρωση της 

αντικατάστασης του δικτύου και η κατασκευή ενός ακόμη Διυλιστηρίου 

στο Χάραδρο στην περιοχή απέναντι του Βελβιτσίου , το οποίο θα 

επεξεργάζεται τα νερά του χειμάρρου και θα εξυπηρετεί τη Βορεινή και 

αναπτυσσόμενη περιοχή της Πάτρας , το Πανεπιστήμιο , το Νοσοκομείο 

, τις καταναλώσεις των υψηλών περιοχών και θα παρέχει τη δυνατότητα 

μείωσης του ρυθμού άντλησης των υφιστάμενων γεωτρήσεων της 

περιοχής .

vii. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού

Η ΔΕΥΑΠ διαθέτει δύο κύριες μονάδες επεξεργασίας νερού :

Εγκατάσταση Ρηγανόκαμπου. Επεξεργάζεται το επιφανειακό νερό 

του Γλαύκου που λαμβάνεται μετά τον ΥΗΣ ΔΕΗ. Η διαδικασία 

περιλαμβάνει μονάδα κροκίδωσης και καθίζησης με χρήση θειικού 

αργιλίου και πολυηλεκτρολύτη, μονάδα διύλισης με κλίνες άμμου και 

μονάδα απολύμανσης με διοξείδιο του χλωρίου. Σε περίπτωση που 

υπάρχει αδυναμία στη λειτουργία της μονάδας διοξειδίου του χλωρίου η 

απολύμανση γίνεται με εφεδρικό σύστημα υποχλωριώδους νατρίου.

Εγκατάσταση Ταραμπούρα. Επεξεργάζεται το νερό των γεωτρήσεων 

της μέσης ζώνης του Γλαύκου για την κατακράτηση φυσικών ρύπων 

που παρατηρούνται σε διάφορες συγκεντρώσεις όπως μικρο-φύκι του 

σιδήρου και αμμωνία. Η επεξεργασία περιλαμβάνει διύλιση σε κλίνες 

άμμου υποβοηθούμενη από επίπλευση διαλελυμένου αέρα και 

απολύμανση με διοξείδιο του χλωρίου. Σε περίπτωση που υπάρχει 

αδυναμία στη λειτουργία της μονάδας διοξειδίου του χλωρίου η 

απολύμανση γίνεται με εφεδρικό σύστημα υποχλωριώδους νατρίου.
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Επιπλέον των ανωτέρω εγκαταστάσεων υπάρχουν τρεις επιπλέον 

εγκαταστάσεις απολύμανσης με χρήση υποχλωριώδους νατρίου.

• Μία στο Βελβίτσι για την απολύμανση του νερού των γεωτρήσεων 

Χαράδρου

• Μία στη θέση Πουρνάρι (Μπάλα) για την απολύμανση του νερού 

των γεωτρήσεων Μπάλα

• Μία στη δεξαμενή Γλαύκου για την απολύμανση του νερού των 

Πηγών του Γλαύκου.
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Μετά την επεξεργασία στις εγκαταστάσεις Το έργο έχει κατασκευαστεί 

του Ρηγανοκάμπου και την αποθήκευση με σκοπό την επεξεργασία 

σε επιτόπου δεξαμενές το πόσιμο νερό των νερών των γεωτρήσεων 

οδηγείται προς την πόλη των Πατρών του Ταραμπούρα με μέση 

υδρεύοντας περιοχές 200.000 κατοίκων, παροχή 1.000 m3/h .
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Ο ποιοτικός έλεγχος του πόσιμου νερού γίνεται στο άρτια 

εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο της Δ.ΕΎ.Α.Π. μέτά από σειρά 

καθημερινών δειγματοληψιών.

Στην εγκατάσταση επεξεργασίας ποσίμου νερού της Πάτρας, 

δυναμικότητας 2600m3/h, που βρίσκεται στην περιοχή Ρηγανόκαμπος 

πραγματοποιείται απομάκρυνση των αιωρούμενων κολλοειδών 

στερεών (θολότητα), του χρώματος που οφείλεται στα στερεά αυτά και 

των μικροοργανισμών του νερού, που φθάνει εκεί από την διώρυγα 

φυγής του ΥΗΣ του ποταμού Γλαύκου. Το νερό του Γλαύκου δεν 

ρυπαίνεται από φυτοφάρμακα, τοξικές ή οργανικές ουσίες. Η 

εγκατάσταση έχει κατασκευασθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την πλέον 

σύγχρονη τεχνολογία. Το όλο έργο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, 

παρακολουθείται και λειτουργεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το 

παραγόμενο πόσιμο νερό είναι αρίστης ποιότητας, και καλύπτει τόσο τις 

προδιαγραφές της Ε.Ο.Κ. όσο και της Ελληνικής νομοθεσίας.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ACTIVE MAP

1. ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΗ
2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
3. ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗ
4. ΚΤΙΡΙΟ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΩΝ
5. ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ-ΚΑΘΙΖΗΣΗ
6. ΔΙΥΛΙΣΗ
7. ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
8. ΠΑΧΥΝΣΗ ΙΛΥΟΣ
9. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
10. ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
11. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ

Α. Κροκίδωση - Καθίζηση

Η μονάδα κροκίδωσης - καθίζησης είναι ενιαία, τεχνολογίας "solids contact 

clarification" (διαύγαση με επαφή στερεών), με μέγεθος πολύ μικρότερο των 

συμβατικών δεξαμενών. Τούτο οφείλεται στην επιτάχυνση της διαδικασίας 

κροκίδωσης - καθίζησης, λόγω της ανακυκλοφορίας της ιλύος από το τμήμα 

καθίζησης στο τμήμα κροκίδωσης με αποτέλεσμα συγκέντρωση στερεών 100 

φορές μεγαλύτερη στη ζώνη ανάμιξης από εκείνη που επιταχύνεται σε μία 

δεξαμενή κροκίδωσης συμβατικής τεχνολογίας. Η μονάδα περιλαμβάνει μία 

δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα σχήματος αντεστραμμένου κόλουρου 

κώνου. Εσωτερικά η δεξαμενή διαχωρίζεται σε δύο διαμερίσματα από εσωτερικό 

κόλουρο κώνο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ανοικτό και από τις δύο βάσεις του. 

Στο κεντρικό διαμέρισμα (θάλαμος κροκίδωσης) επιταχύνεται 

αποσταθεροποίηση του αιωρήματος που προκαλεί την θολότητα και 

συσσωμάτωση των αιωρουμένων λεπτών σωματιδίων. Στο εξωτερικό 

διαμέρισμα (θάλαμος καθίζησης) επιτυγχάνεται καθίζηση των νιφάδων και 

απομάκρυνση μέρους τους σε μορφή υδαρούς ιλύος σε κατάλληλα 

κατασκευασμένες και τοποθετημένες χοάνες με την βοήθεια κατάλληλου 

αναδευτήρα ειδικού σχεδιασμού. Ο αναδευτήρας ρυθμιζόμενος κατά ύψος αλλά 

και όσον αφορά στην ταχύτητα περιστροφής του παρέχει στη μονάδα Κ/Κ τη 

δυνατότητα να προσαρμόζει τη λειτουργία της ανάλογα με την ποιότητα του 

επεξεργαζόμενου νερού αλλά και με την απόδοση του χρησιμοποιημένου
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πολυηλεκτρολύτη.

Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα πλήρους παράκαμψης της μονάδας 

Κροκίδωσης - Καθίζησης, κυρίως κατά την θερινή περίοδο όταν η θολότητα του 

νερού είναι πολύ χαμηλή.

Η ιλύς από τις χοάνες του θαλάμου καθίζησης συγκεντρώνεται σε ιδιαίτερο 

φρεάτιο της μονάδας, οδηγείται με αντλίες στον παχυντή ιλύος, η δε παχυμένη 

ιλύς απομακρύνεται με βυτιοφόρα.

Β. Έργα εισόδου -  Προσθήκη χημικών

Εισερχόμενο στο Έργο το ανεπεξέργαστο νερό 

υφίσταται, στην μονάδα πιεζόθραυσης, θραύση της 

πίεσής του, η οποία οφείλεται στην υψομετρική 

διαφορά Γλαύκου - Ρηγανόκαμπου. Αφού μετρηθεί η 

παροχή εισόδου, το νερό οδηγείται στην μονάδα
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παροχή εισόδου, το νερό οδηγείται στην μονάδα 

Ταχείας Ανάμιξης όπου αναμιγνύεται με διάλυμα 

Θειικού Αργιλίου. Ακολούθως αναμιγνύεται και με 

διάλυμα Πολυηλεκτρολύτη στη μονάδα Κροκίδωσης - 

Καθίζησης. Οι ως άνω κροκκιδωτικές ουσίες σε 

μορφή σκόνης αποθηκεύονται και τα διαλύματά τους 

παρασκευάζονται σε ιδιαίτερο κτίριο.

C. Διύλιση

Κατόπιν το διαυγασμένο νερό οδηγείται στις κλίνες διύλισης 

(φίλτρα). Πρόκειται γα κλίνες βαρύτητας μονής στρώσης 

διυλιστικού μέσου, ενιαίας κοκκομετρίας, υψηλής ταχύτητας, j  

"single unifoim layer rapid filters", οι οποίες αποτελούνται από 

τρεις δίδυμες κλίνες που περιέχουν χαλαζιακή άμμο υψηλής 

καθαρότητας. Τα στερεά διεισδύουν σε βάθος στο στρώμα της 

άμμου και συγκροτούνται εκεί. Έτσι απομακρύνεται πλήρως και 

τα ιδιαιτέρως μικρού μεγέθους κολλοειδή και αιωρούμενα 

σωματίδια που διέφυγαν από την μονάδα κροκίδωσης
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καθίζησης, ενώ η στάθμη του διυλιζόμενου νερού διατηρείται 

σταθερή.

Η μονάδα κλινών διύλισης είναι κατάλληλα εξοπλισμένη ώστε 

να εκτελείται αντίστροφη πλύση για τον καθαρισμό του 

στρώματος χαλαζιακής άμμου με χρήση πεπιεσμένου αέρα και 

νερού σε συνδυασμό, όταν αυτό λειτουργικώς απαιτείται.

... ' Î

D. Απολύμανση

Μετά την έξοδό του από τις κλίνες διύλισης το διυλισμένο νερό 

απολυμαίνεται Ως απολυμαντικό μέσο χρησιμοποιείται διάλυμα
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Διοξειδίου και Χλωρίου ( CI02 ) “ Καθαρό Χλώριο “ , το οποίο 

παρασκευάζεται επί τόπου σε κατάλληλο κτίριο με χρήση ειδικών 

γεννητριών , σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση διαλυμάτων 

Χλωριώδους Νατρίου ( NaCI02 ) 25 % Κ.Β. και Υδροχλωρίου ( HCI ) 32 

% Κ.Β.

5NaCI02 + 4HCI r=î> 4CI02 + 5NaCI + 2H20

To παραγόμενο διάλυμα CI02 δοσομετράται συνήθως κατάντη των 

κλινών διύλισης , αναλογικά της παροχής του διυλισμένου νερού . 

Παρέχεται η δυνατότητα δοσομέτρησής του και ανάντη των κλινών 

διύλισης καθώς επίσης και στην έξοδο των δεξαμενών αποθήκευσης 

διυλισμένου νερού σε περίπτωση που απαιτείται προσθήκη 

υπολειμματικής δόσης .

Τέλος , το πόσιμο νερό οδηγείται σε δεξαμενές αποθήκευσής του στο 

χώρο των εγκαταστάσεων και από εκεί προς την πόλη των Πατρών .

vili. Ποιότητα νερού

Το νερό με το οποίο τροφοδοτούνται όλες οι περιοχές της Πάτρας 

είναι αρίστης ποιότητας . Τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά πληρούν 

απόλυτα όλες τις προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση .

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την ποιότητα του νερού είναι :

♦ Η ανανέωση των πηγών νερού

♦ Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης

♦ Η λειτουργία μονάδων επεξεργασίας (διυλιστήρια )

♦ Ο συνεχής έλεγχος και οι επεμβάσεις διατήρησης της ποιότητας 

τόσο στις πηγές όσο και στην κατανάλωση

♦ Η λειτουργία ενός εξοπλισμένου χημικού εργαστηρίου στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Π.
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Στον επόμενο πίνακα 14 φαίνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

νερού ύδρευσης της Πάτρας .

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 
Χημικά Χαρακτηριστικά

Ph
αγωγ
pS/cm

Cl

mg/l

S04

mg/l

Ca

mg/l

Mg

mg/l

Σκληρ

mg/l

CaCo3

NO3

mg/l
NO2 mg/l

NO4

mg/l

ΟΡΙΑ
Ευρωπαϊκής
Οδηγίας

6.5-8.5 - 2 00 250 - 50 - 50 0 .1 0 0 0.50

Δ.Ε.Υ.Α.Π. 7.4-7.9 280-530 8-18 13-24 50-100 2.7 140-290 2 .2 -1 2 0 .0 0 -0 .0 2 0 0.06-0.20

Fe mg/l
Cu Zn Mn Pb Hg Cr As Cd

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

ΟΡΙΑ
Ευρωπαϊκής
Οδηγίας

200 3000 5000 50 50 1 50 50 5

Δ.Ε.Υ.Α.Π. 10-50 10-40 10-30 0 0 0 0 0 0

Σπυειώσεκ :

1. Για την αγωγιμότητα δεν υπάρχει όριο . Η ενδεικτική τιμή είναι 

400 μβ/οπι.

2. Το ασβέστιο ( Ca ) και η σκληρότητα δεν έχουν όρια .

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

61



ix. Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά

Το εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών κάνει σε ρουτίνα έλεγχο για τα ολικά κολοβακτηριοειδή , τα 

κολοβακτηρίδια κοπράνων και τον εντερόκοκκο σε δείγματα που 

συλλέγονται από όλα τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης .Επιπλέον έχει 

γίνει μετά την αλλαγή του δικτύου εκτεταμένη έρευνα για άτυπα 

μυκοβακτηρίδια και σαλμονέλα . Όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι το νερό 

της πόλης βρίσκεται σε άριστη κατάσταση όσον αφορά τους παραπάνω 

μικροβιακούς δείκτες .

X. Επάρκεια νερού

Σύμφωνα με στοιχεία του 2001 , η ποσότητα νερού που αντλείται 

είναι 18.500.000 κυβικά και η Δ.Ε.Υ.Α.Π. δεν αγοράζει καθόλου νερό 

από Συνδέσμους ή άλλους φορείς . Από αυτά καταναλώνονται από τους 

πελάτες της τα 13.000.000 ενώ βεβαιώνονται τα 12.500.000 ( μαζί με 

την υπερβάλλουσα χρήση των κυβικών του παγίου ) .Φαίνεται 

επομένως πως η Δ.Ε.Υ.Α.Π. μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζει 

προβλήματα επάρκειας του νερού , αφού καλύπτει τις ανάγκες των 

163.446 πολιτών και των πάσης φύσεως πελατών της στην πόλη της 

Πάτρας , χωρίς να χρειάζεται να αγοράζει ποσότητες νερού .

xi. Συντήρηση -  Βλάβες του δικτύου

Οι βασικές αιτίες των βλαβών του δικτύου είναι η παλαιότητα, οι 

επεμβάσεις τρίτων, τα σφάλματα κατασκευής, τα ελαττωματικά υλικά, οι 

αυξομειώσεις της πίεσης, οι καθιζήσεις ή μετακινήσεις του εδάφους, 

κ.λ.π.
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Είναι αυτονόητο ότι όσο προχωρεί η αντικατάσταση του δικτύου, 

μειώνεται δραστικά η συχνότητα των βλαβών Κύρια πηγή 

πληροφόρησης για την ύπαρξη βλαβών είναι οι δημότες, οι οποίοι 

μπορούν να τις δηλώνουν στο τηλέφωνο 1202 . Οι βλάβες 

επισκευάζονται από συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. , με αυτεπιστασία.

Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε κάθε βλάβη να επισκευάζεται εντός 

δύο ημερών από την δήλωσή της ανάλογα με την σοβαρότητα της.

χϋ. Προληπτική συντήρηση

Οι βασικές εγκαταστάσεις του συστήματος υδροδότησης (γεωτρήσεις, 

διυλιστήρια, αντλιοστάσια, δεξαμενές, βαλβίδες ελέγχου πιέσεων, 

χειριστήρια, αυτοματισμοί κ.λ.π.), υπόκεινται σε περιοδικές 

επιθεωρήσεις και συντηρήσεις . Η καθημερινή λειτουργία των 

περισσοτέρων εγκαταστάσεων από προσωπικό βάρδιας, δίνει την 

δυνατότητα να διαπιστωθούν έγκαιρα δυσλειτουργίες και φθορές.

Η υγιεινή των χώρων και των εγκαταστάσεων που έρχονται σε επαφή 

με το νερό αποτελεί σημαντικό μέρος της συντήρησης . Στα υπόγεια 

δίκτυα, η προληπτική συντήρηση γίνεται όταν υπάρχουν ενδείξεις 

δυσλειτουργίας . Η συντήρηση πραγματοποιείται από προσωπικό της 

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Με βάση το λογαριασμό 62 ( Παροχές τρίτων ) και πιο συγκεκριμένα 

τον 62.07 ( Επισκευές -  Συντηρήσεις ) του ισοζυγίου του 2001 , 

δαπανήθηκε το ποσό των 305.358.313 δραχμών για την επισκευή των 

βλαβών και τη συντήρηση του δικτύου . Το ποσό αυτό κατανέμεται ως 

εξής:

0  Δ ίκ τ υ ο  ύ δ ρ ε υ σ η ς _________ : 1 0 2 .2 2 9 .8 0 8

0  Δ ίκ τ υ ο  α π ο χ έ τ ε υ σ η ς ______  1 7 2 .8 3 9 .6 7 3

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

63



& Αντλιοστάσια 30.288.832

xiii. Τιμολόγηση νερού

Η τιμολόγηση των ττροσφερομένων υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Π. γίνεται 

με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών της. Η σωστή 

διαχείριση των πόρων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. τα τελευταία χρόνια έφερε σαν 

αποτέλεσμα την μη επιβολή αύξησης στα τέλη με ταυτόχρονη πλήρη 

κάλυψη των ανελαστικών δαπανών της. Η Τιμολογιακή Πολιτική του 

νερού γίνεται με στόχο την επιβράβευση των καταναλωτών με χαμηλή 

κατανάλωση υλοποιώντας ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο πολιτική 

εξοικονόμησης υδάτινων πόρων.

i ) Πάγια κατανάλωση 15 κ.μ. ανά τρίμηνο , δηλαδή 
15 κ.μ. X 0,18 (0,176) ΕΥΡΩ = 2,70 ΕΥΡΩ
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Κατανάλωση
Φ Από 1 6 -3 0  κ.μ.
Φ Από 31 -  50 κ.μ.
Φ Από 51-100  κ.μ. 
Φ Από 101 -  150 κ.μ. 
Φ Από 151 -  200 κ.μ.

t Α , a r\r\r\r\-  Από 201 -  3000 κ.μ.
-  Από 3001 και άνω κ.μ.

0,25 (0,249 ) ΕΥΡΩ /κ.μ. 
0,32 (0,323 ) ΕΥΡΩ/κ.μ. 
0,41 (0,411 ) ΕΥΡΩ/κ.μ. 
0,50 (0,505 ) ΕΥΡΩ/κ.μ. 
0,67 (0,675 ) ΕΥΡΩ/κ.μ. 
0,73 (0,734 ) ΕΥΡΩ/κ.μ. 
1,47 ( 1,467 ) ΕΥΡΩ/κ.μ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ : Από 1001 κ.μ. και άνω 0,73 ΕΥΡΩ σε όλη την 
κλίμακα.

ϋ ) Συντήρηση Δικτύων : 3.23 ( 3,228 ) ΕΥΡΩ / τρίμηνο 

iii ) Νέεο Συνδέσεκ

α . Κατοικίες
ΦΑπό 1 -  80 τ.μ. :0,73 ( 0,734 ) ΕΥΡΩ /τ.μ. και 29,35 (29,347) ΕΥΡΩ /παροχή 
ΦΑπό 81-120  τ.μ. :0,92 ( 0,916 ) ΕΥΡΩ /τ.μ. και 29,35 (29,347) ΕΥΡΩ /παροχή 
ΦΑπό 121 -200  τ.μ. :1,03 ( 1,027 ) ΕΥΡΩ /τ.μ. και 29,35 (29,347) ΕΥΡΩ /παροχή 
ΦΑπό 201 -  άνω τ.μ. :1,17 ( 1,174 ) ΕΥΡΩ /τ.μ. και 29,35 (29,347) ΕΥΡΩ /παροχή

β. Επαννελυατικοί Χώροι
ΦΑπό 1 -8 0  τ.μ. :1,10 ( 1,101 ) ΕΥΡΩ/τ.μ. και 29,35 (29,347) ΕΥΡΩ/παροχή
ΦΑπό 81 -  120 τ.μ. :1,47 ( 1,467 ) ΕΥΡΩ/τ.μ. και 29,35 (29,347) ΕΥΡΩ/παροχή 
ΦΑπό 121 -200  τ.μ. :1,76 ( 1,761 ) ΕΥΡΩ/τ.μ. και 29,35 (29,347) ΕΥΡΩ/παροχή 
ΦΑπό 201 -  άνω τ.μ. :2,05 ( 2,054 ) ΕΥΡΩ /τ.μ. και 29,35 (29,347) ΕΥΡΩ /παροχή

V. Επαννελυατικοί Ακάλυπτοι Χώροι 
Μέχρι 1.000 τ.μ. 322,82 ( 322,817 ) ΕΥΡΩ 
Άνω των 1.000 τ.μ. 469,55 ( 469,552 ) ΕΥΡΩ

δ. Επαννελυατικοί Υπόνειοι Χώροι -  Αποθήκες -  Επαννελιιατικά Γκαοάδ 
0,44 ΕΥΡΩ το τ.μ. και 14,67 ( 14,674 ) ανά παροχή

ε. Κλειστέο θέσεις Γκαράζ ( που καλύπτουν ανάνκες των ενοίκων )
44,02 ( 44,021 ) ΕΥΡΩ

στ. Προσωρινές -  Εονοταξιακές Παροχές
146,73 ( 146,735 ) ΕΥΡΩ για επιφάνειες μέχρι 600 τ.μ.
205,43 ( 205,429 ) ΕΥΡΩ για επιφάνειες άνω των 600 τ.μ.
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Μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών και με αίτηση του διαχειριστή 
-  κατασκευαστή της οικοδομής η προσωρινή παροχή αφαιρείται και 
μετατρέπεται σε κοινόχρηστο με την καταβολή της αξίας του υδρομέτρου 
και της εγγύησής του .

η. Κοινόγρηστα
88.04 ( 88,041 ) ΕΥΡΩ

θ. Πυρασφάλεια
88.04 ( 88,041 ) ΕΥΡΩ

IV ) Επανασυνδέσεκ -  Διακοπές
Φ Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής ή διακοπής λόγω οφειλής για την 

επανασύνδεση εισπράττονται τέλη 14,67 ( 14,674 ) ΕΥΡΩ 
Φ Σε περίπτωση αφαίρεσης υδρομέτρου πέρα της δεκαετίας εισπράττονται 

τέλη 88,04 ΕΥΡΩ

Εννύηση : Στις νέες συνδέσεις καταβάλλεται εγγύηση υδρομέτρου 8,80 
( 8,804 ) ΕΥΡΩ

Υδοόυετοα : Στκ νέες συνδέσεις ύδρευσης είναι υποχρεωτική η χορήγηση 
Υδρομέτρου από τη Δ.ΕΎ.Α.Π. και η αξία του καθορίζεται από το Τμήμα 
Προμηθειών .

Στον Πίνακα 15 αναφέρεται ενδεικτικά η τιμολόγηση του νερού σαν 

μέση τιμή ανά κυβικό μέτρο , για την ελάχιστη κατανάλωση τριμήνου 

στη Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας και σε διάφορες Δ.ΕΎ.Α. της χώρας μας .

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

Ενδεικτική τιμολόγηση νερού σε διάφορες Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας

α / α Δ.Ε.Υ.Α.
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3m
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
ΔΡΧ./ m3

1 ΚΙΛΚΙΣ 15 149
2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 15 167
3 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27 200
4 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 18 242
5 ΠΑΤΡΑΣ 15 282
6 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 15 420
7 ΧΑΝΙΩΝ 15 291
8 ΛΑΡΙΣΑΣ 20 530
9 ΒΟΛΟΥ 15 379
10 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20 214
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11 ΡΟΔΟΥ 15 600

12 Ε.Υ.Δ.Α.Π.
ΑΘΗΝΩΝ 15 400

Οι περιοχές στις οποίες αντικαταστάθηκε το δίκτυο ύδρευσης κατά 

προτεραιότητα , επελέγησαν με κριτήριο την παλαιότητα του 

υφιστάμενου δικτύου , τη συχνότητα των προβλημάτων ( όπως αυτά 

είχαν καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ) και την πυκνότητα του 

πληθυσμού . Σημειώνουμε ότι στις εν λόγω περιοχές έγινε ολική 

αντικατάσταση του δικτύου . Το συνολικό μήκος σωληνογραμμών που 

κατασκευάστηκαν ανέρχεται σε 400 χιλιόμετρα και εξυπηρετούν 

περιοχές που συγκεντρώνουν το 80 % του πληθυσμού .

Στο Χάρτη 1 ( Παράρτημα ) φαίνονται με μπλε χρώμα οι περιοχές της 

πόλης στις οποίες έχει εκτελεστεί το έργο αντικατάστασης του δικτύου 

ύδρευσης . Με ανοιχτό πράσινο χρώμα φαίνονται οι περιοχές για τις 

οποίες υπάρχει προγραμματισμός να αντικατασταθεί το δίκτυο εντός 

του έτους . Επίσης , φαίνονται οι βασικοί αγωγοί μεταφοράς νερού από 

τις πηγές και την επεξεργασία τους προς την κατανάλωση .

Ο τρόπος που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το δίκτυο είναι ο 

πλέον σύγχρονος και παρέχει τη δυνατότητα εναλλακτικής τροφοδοσίας 

, εύκολης υδροληψίας των καταναλωτών , επαρκούς παροχής και 

πλήρη κυκλοφορία του νερού ώστε να μην υπάρχουν περιοχές 

ακινησίας που μειώνουν την ποιότητά του . Τα υλικά που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι αρίστης ποιότητας και εξασφαλίζουν την 

αντοχή και τη διάρκεια του έργου αλλά και την ποιότητα του νερού . Η 

μελέτη και η επίβλεψη του συνόλου των έργων αντικατάστασης του 

δικτύου έγιναν αποκλειστικά από την Υπηρεσία Ύδρευσης της 

Δ.ΕΎ.Α.Π. .

Τα παράλληλα έργα για την ύδρευση της πόλης που έχουν 

κατασκευαστεί μέχρι σήμερα και έχουν σχέση με την ανανέωση των
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πηγών νερού , την αναβάθμιση της ποιότητάς του και την εξασφάλιση 

της ποσότητάς του είναι :

4- Ο αγωγός μεταφοράς νερού από τον ποταμό Γλαύκο στα 

Διυλιστήριο Ρηγανόκαμπου .

4- Η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού ( 

διυλιστήριο ) στο Ρηγανόκαμπο , δυναμικότητας 2.600 μέτρων νερού 

την ώρα για την επεξεργασία του νερού του Γλαύκου .

4- Ο αγωγός μεταφοράς νερού από το Διυλιστήριο Ρηγανόκαμπου 

στην πόλη ( Δεξαμενές Δασυλλίου -  Κάστρου ).

4- Η κατασκευή Διυλιστηρίου στην περιοχή Μακρυγιάννη για την 

επεξεργασία του νερού των γεωτρήσεων της μεσαίας ζώνης του 

Γλαύκου , δυναμικότητας 1.000 κυβικών μέτρων την ώρα .

4- Η κατασκευή αγωγού μεταφοράς του νερού του Διυλιστηρίου 

Μακρυγιάννη στην πόλη ( Δεξαμενή Κάστρου ).

4- Η κατασκευή αγωγού μεταφοράς των γεωτρήσεων Χαράδρου -  

Βελβιτσίου στην πόλη ( Δεξαμενή Ανθούπολης ).

4- Η κατασκευή δεξαμενών νερού στο Ρηγανόκαμπο και στο 

Δασύλλιο , συνολικής χωρητικότητας 20.000 κυβικών μέτρων .

4- Η ανόρυξη και λειτουργία δεκαεπτά (17 ) νέων γεωτρήσεων , 

συνολικής δυναμικότητας 1.700 κυβικών μέτρων την ώρα στην 

ορεινή και μέση ζώνη .

4- Οι αγωγοί μεταφοράς του νερού των γεωτρήσεων αυτών στην 

κατανάλωση .
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xiv. Φορείς εκτέλεσης των έργων - Χρηματοδότηση

Τα έργα αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της 

πόλης της Πάτρας μήκους 400 χιλιομέτρων μελετήθηκαν και 

κατασκευάστηκαν από την Δ.Ε.Υ.Α.Π. και χρηματοδοτήθηκαν από το 

Ταμείο Συνοχής της Ε.Ο.Κ. και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Π. .Τα 

έργα των διυλιστηρίων , των δεξαμενών και των κεντρικών αγωγών 

μεταφοράς νερού μήκους 30 χιλιομέτρων επέβλεψε η 1η Δ.Ε.Κ.Ε. και τα 

παράδωσε προς χρήση στη Δ.Ε.Υ.Α.Π. , χρηματοδοτήθηκαν δε από το 

Ταμείο Συνοχής της Ε.Ο.Κ. και από Εθνικούς Πόρους .
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X. ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δίκτυο αποχέτευσης στο Δήμο διαθέτει μέχρι σήμερα μόνο η πόλη 

της Πάτρας . Η Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας έχει θέσει σαν σκοπό της την 

κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και στα Δ.Δ. .

Το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων του Δήμου Πατρών άρχισε να 

κατασκευάζεται το 1853 και εξυπηρετούσε ένα μικρό τμήμα του κέντρου 

της πόλης της Πάτρας . Μέχρι το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 1900 

κατασκευάζονται και άλλα τμήματα του αποχετευτικού δικτύου που 

καλύπτουν ένα σημαντικό τμήμα της τότε πόλης καθώς και οι πρώτοι 

αγωγοί όμβριων . Έκτοτε κατασκευάζονταν , επισκευάζονταν και 

επεκτείνονταν τα δίκτυα κατά καιρούς για την αντιμετώπιση των 

παρουσιαζόμενων κάθε φορά άμεσων αναγκών χωρίς όμως συνολικό 

σχεδιασμό .

Τα λύματα διοχετεύονταν μέχρι σήμερα ανεπεξέργαστα στον 

Πατραϊκό Κόλπο από τις εκβολές των αυτοτελών παντορροϊκών 

δικτύων που υπάρχουν σε πυκνή διάταξη κατά μήκος της ακτογραμμής 

, με σοβαρότερη συνέπεια την εκτεταμένη και σοβαρή ρύπανση του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος . Πέραν αυτού όμως σημαντικά ήταν και τα 

προβλήματα της έλλειψης δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων 

σε αξιόλογο τμήμα της πόλης ( κυρίως της βόρειας περιοχής της πόλης 

πέραν του Μειλίχου ) , της ανεπάρκειας του παντορροϊκού δικτύου 

κυρίως στη ΝΔ πλευρά της πόλης και τέλος της δυσκολίας συντήρησης 

και επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου .
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i. Δίκτυο αποχέτευσης αστικών λυμάτων

Από τις εγκεκριμένες μελέτες προβλέπεται η 

κατασκευή δυο Κεντρικών αποχετευτικών Αγωγών 

(Κ.Α.Α.) οι οποίοι συγκεντρώνουν τα λύματα των 

περιοχών που βρίσκονται υψομετρικά πάνω από 

αυτούς:

• Ο ένας (Κ.Α.Α. I) διασχίζει την μεσαία και 

παραλιακή ζώνη της πόλης από την οδό 

Καλομοίρη έως την οδό Άνθειας

• Ο άλλος (Κ.Α.Α. II) διασχίζει την υψηλή ζώνη 

της πόλης από την περιοχή του Κάστρου έως 

τον χώρο όπου κατασκευάζονται οι 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.

Στο τέλος του Κ.Α.Α. I προβλέπεται το κεντρικό 

αντλιοστάσιο της πόλης που θα ανεβάζει το σύνολο 

των λυμάτων του εν λόγω αγωγού στον Κ.Α.Α.II και 

μέσω αυτού όλα τα λύματα της πόλης πλέον θα 

οδηγούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Για την αποχέτευση των τμημάτων της παραλιακής 

ζώνης της πόλης που δεν είναι δυνατόν να 

παροχετευτούν με βαρύτητα στον Κ.Α.Α. I θα 

κατασκευαστούν σε κατάλληλες θέσεις αντλιοστάσια 

για την παροχέτευση των λυμάτων σε αυτόν.

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

71



Οι περιοχές βορείως του χειμάρρου Μειλιχίου μελετήθηκαν 

αποκλειστικά από την Δ.ΕΎ.Α.Π. με βάση τον γενικό σχεδίασμά της 

εγκεκριμένης Μελέτης. Στην περιοχή αυτή προβλέπεται μέσω 

ολοκληρωμένου νέου δικτύου (ήδη κατασκευάζονται τα βασικά έργα) η 

συλλογή των λυμάτων της περιοχής τα οποία μέσω

τριών διαδοχικών αντλιοστασίων θα παροχετεύονται στον Κ.Α.Α. I.

. Ο συλλεκτήρας Κ.Α.Α. II έχει ήδη κατασκευαστεί παλαιότερα από 

τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (εκτελούνται ήδη 

οι υπολειπόμενες εργασίες συνδέσεως κατοικιών και 

συμβαλλόντων Παντορροικών αγωγών)

• Ο συλλεκτήρας Κ.Α.Α. I έχει κατασκευαστεί στο μεγαλύτερο μέρος 

του και ολοκληρώνεται με εν εξελίξει εργολαβία.

Το κεντρικό αντλιοστάσιο της πόλης μετά των συναφών έργων 

ευρίσκεται στην διαδικασία της δημοπράτησης.

Μ. Έργα αποχέτευσης

Τα ποσά τα οποία δαπάνησε η Δ.ΕΎ.Α.Π. στα πλαίσια του Α’ 

Ταμείου Συνοχής ( 1995 -1999 ) για την κατασκευή και αντικατάσταση 

των έργων αποχέτευσης στην πόλη της Πάτρας εγκρίθηκαν με την υπ ‘ 

αριθμό 3141 της 14/12/1995 της Επιτροπής , με τίτλο « Αποχέτευση 

πόλεως Πατρών » , με οικονομικό αντικείμενο 32.100.000 Euro .
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16
Συγκεντρωτικός πίνακας πληρωμών ( ποσά σε Euro )

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ε(95) 3141/6 14/12/1995 

94/09/61/023-1

ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ 1995 1996 1997 1998 1999 2C00 2001 ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 30.740 59.758 400.191 674.667 " 30.537 -

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 107.466 175.291 1.159.943 624.581 302.527 346.033 83.757

ΜΑΡΤΙΟΣ 10.652 82.537 666.307 746.335 502.919 376.596 118.850

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 91.387 330.512 832.022 963.549 536.614 - 299.159

ΜΑΙΟΣ 192.376 428.146 787.669 604.316 179.490 24.543 569.919

ΙΟΥΝΙΟΣ 40.499 476.843 800.396 927.836 497.446 265.767 238.487

ΙΟΥΛΙΟΣ 54.820 504.786 464.063 790.782 458.090 11.878 444.020

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 21.960 442.950 747.101 447.087 103.310 - 375.607

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 57.046 532.746 606.096 364.929 509.163 80.964 113.286

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 47.801 792.196 431.984 504.148 231.620 15.164 -

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 76.558 694.289 684.250 1.066.172 374.304 140.519 -

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 194.326 1.884.255 1.098.107 771.686 655.210 162.321 -

ΣΥΝΟΛΟ 925.631 6.404.309 8.678.129 8.486.088 4.350.693 1.454.322 2.243.085 32.542.257

Παρατηρούμε μια τεράστια αύξηση μεταξύ του 1995 -  1996 της τάξης 

του 85,5 % και στη συνέχεια μέχρι και το 1998 η μεταβολή των 

δαπανών είναι ομαλή . Μετά το 1998 όμως και μέχρι το 2000 οι 

πληρωμές μειώνονται σημαντικά . Παρατηρούμε ακόμη , ότι κατά τα έτη 

1999 και 2000 υπάρχουν και ορισμένοι μήνες στους οποίους δεν έγιναν 

δαπάνες.
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Στον Πίνακα 17 βλέπουμε τη φυσική πρόοδο των έργων στα πλαίσια 

του Α’ Ταμείου Συνοχής 1995 -  1999 .

ΠΙΝΑΚΑΣ 17
Φυσική Πρόοδος ( ποσά σε Euro )

ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε(95) 3141/6 14/12/1995
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 94/09/61/033-1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΥΛΟΠ.

31/08/2001

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕΤΡΑ 56.140 65.134 67.359 120

ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ 37.450 31.414 34.022 91

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΡΑ 13.820 17.788 17.788 129

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 710 2.157 2.184 307

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 7.900 400 400 5

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 1 1 10

Παρατηρούμε σημαντική θετική απόκλιση όσον αφορά την κατασκευή 

φρεατίων και μεγάλη αρνητική απόκλιση στην πρόβλεψη καθαρισμού 

των φρεατίων και τα αντλιοστάσια.

Η κατανομή των δαπανών για την υλοποίηση των έργων που 

πραγματοποίησε η Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας στα πλαίσια του Β’ Ταμείου 

Συνοχής ( 2000 -  2006 ) παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18
Συγκεντρωτικός πίνακας πληρωμών ( ποσά σε Euro )

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Κ’ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Ε(2001) 2751 16/10/2001
2000-GR-16-C-PE-007

ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ 2000 2001
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 330.682

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 435.803
ΜΑΡΤΙΟΣ 529.743
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 836.351

ΜΑΙΟΣ 569.919
ΙΟΥΝΙΟΣ 375.172
ΙΟΥΛΙΟΣ 176.082

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 879.094
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 477.374

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 176.082
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 137.344

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 663.169
ΣΥΝΟΛΟ 1 .9 2 9 .9 3 1 5 .5 8 6 .8 1 5

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 580.000 13.691.500

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.929.931 5.586.815
% ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 301 % 41 %

Βλέπουμε ότι το 2000 είχαμε πολύ σημαντική θετική απόκλιση στις 

προβλεφθείσες και πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε ποσοστό 301 % 

ενώ το 2001 η απόκλιση είναι αρνητική , σε ποσοστό 41 % .

Στον Πίνακα 19 φαίνεται η φυσική πρόοδος των έργων της Δ.Ε.Υ.Α. 

Πάτρας στα πλαίσια του Β' Ταμείου Συνοχής ( 2000 -  2006 ).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19

Φυσική πρόοδος

ΕΡΓΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΑΡ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Κ' 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Ε(2001) 2751 16/10/2001 
2000-GR-16-C-PE-007

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΓΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΩΣ

31/12/2001
ΠΟΣΟΣΤΟ

%
ΑΓΩΓΟΙ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕΤΡΑ 23.014 - 18.007 78

ΑΓΩΓΟΙ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ 4.145 - 4.125 99

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 - 2 66

Βλέπουμε ότι τα ποσοστά για τα υλοποιηθέντα μέτρα των αγωγών 

είναι ικανοποιητικά , ενώ μέτριο είναι το ποσοστό υλοποίησης για τα 

αντλιοστάσια , κι αυτό γιατί αντί για 3 που είχαν προβλεφθεί 

τοποθετήθηκαν τα 2 .

Πιο αναλυτικά , όσον αφορά τα έργα αποχέτευσης λυμάτων του 

δήμου Πατρών για την περίοδο 1995 -  2001 παρουσιάζονται παρακάτω 

σε συνδυασμό με το χάρτη 2 ( Παράρτημα ).
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A. Βασικά έργα αποχέτευσης λυμάτων

1. Αγωγοί Λ1 και Λ2 από Ιωνίας έως 

Αρόη και 409 Νοσοκομείο .

Προϋπολογισμός: 3 .2 5 0 .0 0 0 .0 0 0  δρχ. 

Μήκος : 5 .4 4 0  m 

Μέγιστη Διατομή : 600 mm

Ο αγωγός αυτός με δύο κλάδους 

παροχετεύει τις περιοχές που 

διασχίζει (Τριαντείου , 

Προσφυγικών , Ταμπάχανων , 

Αρόης κ.λ.π., Νοσοκομείου Αγ. 

Ανδρέας , Σύνορα και 409 

Νοσοκομείο).

2. Εσωτερικό δίκτυο (αγωγοί A3 έως Λ9 ).

Μήκος : 7.410 m 

Μεγίστη Διατομη : 400 mm

Οι αγωγοί αυτοί τοποθετήθηκαν 

στις οδούς όπου κατασκευάστηκαν 

συλλεκτήρες όμβριων , 

προκειμένου να μην υπάρξουν 

νέες επεμβάσεις σε αυτές .

3.Αγωγός Πανεπιστημίου από οδό 

Κονδυλάκη έως βόρεια όρια πόλης (Λ10).

Προϋπολογισμός : 2.450.000.000 δρχ. 

Μήκος : 4600 m
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Ο αγωγός αυτός αποτελεί μέρος 

των βασικών έργων της βόρειας 

περιοχής της πόλης και 

παροχετεύει την περιοχή πάνω 

από την οδό Πανεπιστημίου 

( Αμπελόκηποι , Κοτρόνι , Συχαινά, 

Προάστιο κ.ά. ) .

4. Αγωγός Αυστραλίας από Καλομοίρη 

έως Εύηνου (Λ11 ), αντλιοστάσιο (Α1) και 

καταθλιπτικός αγωγός (Λ12).

V Π Λ  !/ Λ Τ  Λ T K P V U; : . w Γ\ /n 1 Μ «L. 1 \  u. î s «

Ο  αγωγός αυτός θα αποτελεί τον 

κύριο συλλεκτήρα όλης της 

περιοχής βορείως του Μειλίχου . 

Μαζί με τον Λ10 θα οδηγούν όλα 

τα λύματα της περιοχής βορείως 

του Μειλίχου στο αντλιοστάσιο 

(Α1 ) στο οποίο μέσω του 

καταθλιπτικού αγωγού (Λ12) θα τα 

μεταφέρει στον αγωγό (Λ13).
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5. Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός

Κ.Α.Α. 1 επί των οδών Έλληνος 

Στρατιώτου και Αυστραλίας από 

Καλομοίρη έως Αγ. Σοφίας (Λ13).

Προϋπολογισμός . 2.450.000.000 δρχ. 

Μήκος :1.930 m

Μέγιστη Διατομή : 1.200 mm

Ο αγωγός αυτός δέχεται τα λύματα 

των περιοχών που διασχίζει ( 

Αγυιά κ.λ.π. ) , καθώς και τα 

λύματα των περιοχών βορείως του 

Μειλίχου .

6. Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός 

Κ.Α.Α. I επί της Πανεπιστημίου από 

Μείλιχο έως Αγίας Σοφίας (Λ15).

Προϋπολογισμός : 670.000.000 δρχ. 

Μήκος : 2.350 m 

Μέγιστη Διατομή : 800 mm

Ο αγωγός αυτός αποτελεί ιδιαίτερο 

κλάδο του Κ.Α.Α. και δέχεται τα 

λύματα των περιοχών Ζαβλανίου 

και Ανθούπολης .

7. Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός 

Κ.Α.Α. I από Αγίας Σοφίας έως Κανάρη 

(Λ14).

Προϋπολογισμός : 1.640.000.000 δρχ. 

Μήκος ' 1 700 m 

Μέγιστη Διατομή : 1.200 mm

Ο αγωγός αυτός δέχεται τα λύματα 

των αγωγών Λ13 και Λ15 ( βόρειο 

τμήμα της πόλης ) και ταυτόχρονα 

θα εξυπηρετεί τις περιοχές που 

διασχίζει ( βόρειο τμήμα του 

κέντρου , Βλατερό κ.λ.π. ).

8. Αντλιοστάσιο (Α2) και τρίδυμος 

καταθλιπτικός αγωγός (Λ16).

Προϋπολογισμός : 740.000.000 δρχ. 

Μήκος : 2 .090  m 

Μέγιστη Διατομή : 630 mm

Μέσω του αντλιοστασίου αυτού ( 

Βότση και Όθωνος Αμαλίας ) και 

του καταθλιπτικού αγωγού τα 

λύματα του αγωγού Λ14 και της 

όμορης περιοχής του 

αντλιοστασίου διοχετεύονται στον 

αγωγό Λ17 .
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9. Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός 

Κ.Α.Α. 1 από Κανάρη έως Βενιέλου (Λ17).

Προϋπολογισμός : 1.630.000.000 όρχ. 

Μήκος : 1.400 m 

Μεγίστη Δ ιατομή : 1.400 mm

Ο αγωγός αυτός δέχεται από το 

αντλιοστάσιο Α2 τα λύματα του 

βόρειου και κεντρικού τμήματος 

της πόλης και ταυτόχρονα 

εξυπηρετεί τις ανάγκες του νότιου 

τμήματος του κέντρου και των 

ανάντη αυτού περιοχών .

10. Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός 

Κ.Α.Α. I από Βενιέλου έως Ανθείας (Λ18)

Ο αγωγός αυτός είναι συνέχεια του 

Λ16 . Με το τμήμα αυτό 

ολοκληρώνεται η κατασκευή του

Κ.Α.Α. .

11. Κεντρικό αντλιοστάσιο (A3) και 

καταθλιπτικός αγωγός (Λ19).

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Στο κεντρικό αυτό αντλιοστάσιο 

της πόλης καταλήγει ο Λ18 και 

μέσω του καταθλιπτικού αγωγού 

(Λ19) ανυψώνονται τα λύματα 

στον αγωγό Λ20 , ο οποίος τα 

οδηγεί στον Βιολογικό .
|

12. Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός 

Κ.Α.Α. Il (Λ20 και Λ21) μετά των 

συμβαλλόντων του .

Μήκος : 6 435 m

! Μέγιστη Διατομή : 1.800 mm

Ο αγωγός αυτός έχει ολοκληρωθεί 

κατά το μεγαλύτερο τμήμα του 

(Λ20) από την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος και παροχετεύει τα 

λύματα της νότιας υψηλής 

περιοχής της πόλης από το 

Φρούριο έως τις εγκαταστάσεις 

του Βιολογικού Καθαρισμού . Το 

τμήμα Λ21 είναι ενταγμένο στην 

εργολαβία του Βιολογικού 

Καθαρισμού .

___________ __________________________

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

79



13. Υποθαλάσσιος αγωγός (Λ22). Με τον αγωγό αυτό τα 

επεξεργασμένα λύματα του 

Βιολογικού Καθαρισμού 

οδηγούνται στην ανοικτή θάλασσα.

Β. Έργα αποχέτευσης όμβριων

Διακρίνουμε τρεις περιοχές της πόλης :
♦ Κεντρική ζώνη της πόλης ( μεταξύ Μειλίχου και Διακονιάρη )
♦ Νότια περιοχή της πόλης ( Νοτίως Διακονιάρη )
♦ Βόρεια περιοχή της πόλης ( Βορείως Μειλίχου )

1. Κεντρική ζώνη της πόλης

Για την κεντρική ζώνη της πόλης προβλέπεται από τη μελέτη η 

κατασκευή 16 συλλεκτήρων αγωγών όμβριων , μεγάλων διατομών , με 

αποδέκτη τη θάλασσα . Ήδη έχει κατασκευαστεί ένας πολύ μεγάλος 

αριθμός από αυτούς ώστε να μπορούμε να ισχυριστούμε βάσιμα ότι η 

περιοχή αυτή διαθέτει σχετικά καλή αντιπλημμυρική θωράκιση . Η 

Δ.Ε.Υ.Α.Π. σε επίπεδο γενικού σχεδιασμού επεξεργάζεται τη λήψη 

πρόσθετων μέτρων για την περιοχή αυτή .

2. Νοτιοδυτική περιοχή της πόλης

Σημαντικό πρόβλημα υπάρχει στη Νοτιοδυτική περιοχή της πόλης όπου 

προβλέπεται η κατασκευή 10 συλλεκτήρων αγωγών όμβριων , επίσης 

μεγάλων διαστάσεων , με αποδέκτη το διαμορφωμένο χείμαρρο 

Διακονιάρη . Η κατασκευή τους σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες 

προϋποθέτει ( διότι διαφορετικά δεν θα υπάρχει αποδέκτης ) την 

ολοκλήρωση διευθέτησης της κοίτης του Διακονιάρη ανάντη της οδού

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης 80
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας



Αγ. I. Πράτσικα . Η Δ.ΕΎ.Α.Π. έχει ήδη κατασκευάσει τον μοναδικό

συλλεκτήρα όμβριων ( Σ1 ) που ήταν δυνατόν να κατασκευαστεί στη 

ζώνη αυτή και είχε εγκαίρως επισημάνει ότι η περιοχή αυτή της πόλης 

απαιτεί άμεσες ενέργειες και εκτέλεση συγκεκριμένων έργων 

προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα . Επιπλέον , 

κατασκευάζεται ήδη συλλεκτήρας όμβριων στην περιοχή του Αγ. 

Νεκταρίου για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων της 

περιοχής .
3. Αρκτική ζώνη

Μια προσεκτική θεώρηση του θέματος καταδεικνύει ότι στη Βόρεια 

πλευρά της πόλης με τους σημερινούς ρυθμούς οικιστικής ανάπτυξής 

της , πρέπει να αναμένονται σημαντικά προβλήματα στο άμεσο μέλλον . 

Η δυσκολία στην περιοχή έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν παρά 

ελάχιστοι διανοιγμένοι δρόμοι μέσω των οποίων θα μπορούσαν να 

οδηγηθούν αγωγοί όμβριων στη θάλασσα ( το ίδιο πρόβλημα υπάρχει 

και στη ΝΔ πλευρά της Πάτρας ) . Η Δ.ΕΎ.Α.Π. μελετά εναλλακτικές 

λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων .

Επισημαίνουμε ότι :

♦ Τα αντιπλημμυρικά έργα μέσα στον πολεοδομικό ιστό είναι 

απαραίτητο να συμπληρωθούν με άλλες σημαντικές παρεμβάσεις 

που ανήκουν στην ευθύνη αρμοδιότητας του κράτους και 

συγκεκριμένα έργα ανάσχεσης των πλημμύρων εκτός πόλεως , έργα 

διευθέτησης χειμάρρων , κατασκευή έργου εκβολής Διακονιάρη 

κ.λ.π.

♦ Τα έργα αυτά πρέπει να κατασκευαστούν το συντομότερο 

προκειμένου οι συλλεκτήρες όμβριων που πρέπει να κατασκευάσει 

στη συνέχεια η Δ.ΕΎ.Α.Π. να μπορέσουν να ενταχθούν στο Ρ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης .
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Τα έργα αποχέτευσης όμβριων που εκτέλεσε η Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας 

παρουσιάζονται παρακάτω σε συνδυασμό με το χάρτη 2 ( Παράρτημα ).

1. Συλλεκτήρας όμβριων (01) από 

Φώκαιας έως Νοσοκομείο 409 .

Προϋπολογισμός : 2.350.000.000 δ ρ χ .1 

Μήκος :1 .780  m 

Μέγιστη Διατομή : 2,00 * 2,00 m

0  αγωγός αυτός εξυπηρετεί τις 

περιοχές Νοσοκομείου Αγ. 

Ανδρέας , Συνόρων , 409 

Νοσοκομείου κ.ά. .

2.Συλλεκτήρας όμβριων (02) από Αρόη 

έως Διακονιάρη .

Προϋπολογισμός : 900.000.000 δρχ. 2 

Μήκος :1 .484  m 

Μέγιστη Διατομή : 3,00 * 2,00 m

0  αγωγός αυτός εξυπηρετεί τις 

περιοχές Αγίου Ιωάννη Πράτσικα , 

Προσφυγικών , Ταμπάχανων 

Αρόης κ.ά. .

3. Συλλεκτήρας όμβριων Μαξίμου (03). 0  αγωγός αυτός εξυπηρετεί τις 

περιοχές Χαλκώματα , 

Σκαγιοπούλειου , Βορείου Ηπείρου 

κ.ά.

4. Συλλεκτήρας όμβριων Ιεροθέου (04). 0  αγωγός αυτός εξυπηρετεί τις 

περιοχές Σκαγιοπουλείου , 

Σμύρνης , Γεωργίου Ολυμπίου κ.ά.

5. Συλλεκτήρας όμβριων Παπαφλέσσα 

(05).

0  αγωγός αυτός εξυπηρετεί τις 

περιοχές Παπαφλέσσα , Τριών 

Ναυάρχων , Υψηλών Αλωνιών , 

Γεωργίου Ολυμπίου . Μαζί με τους

1,2 Οι προϋπολογισμοί αυτοί περιλαμβάνουν και την κατασκευή των Λ1 και Λ2 
Σε όλους τους προϋπολογισμούς συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες αναθεώρησης , αλλά 

όχι Φ.Π.Α. .
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03 και 04 αντιμετωπίζουν 

συνολικά το πρόβλημα των 

όμβριων στην περιοχή από 

Διακονιάρη έως Τριών Ναυάρχων

6. Συλλεκτήρες όμβριων Αράτου , 

Καρόλου και Νόρμαν (06).

Προϋπολογισμός : 865.000.000 δρχ. 

Μήκος : 2.520 m 

Μέγιστη Διατομή : 1.600 mm

Οι αγωγοί αυτοί εξυπηρετούν την 

ευρύτερη περιοχή των οδών από 

όπου διέρχονται.

7. Συλλεκτήρας όμβριων Αγίας Σοφίας 

(07).

Προϋπολογισμός : 960.000.000 δρχ . 

Μήκος : 2.400 m 

Μέγιστη Δ ιατομή : 2,80 * 2,00 m

Ο αγωγός αυτός εξυπηρετεί τις 

περιοχές Αγίας Σοφίας και 

Ζαβλανίου .

8. Συλλεκτήρας όμβριων Λευκωσίας 

(08).

Προϋπολογισμός : 360.000.000 δρχ . 

Μήκος : 1.850 m 

Μέγιστη Διατομή :1 .600  mm

Ο αγωγός αυτός εξυπηρετεί την 

ευρύτερη παραλιακή περιοχή της 

οδού Λευκωσίας.

9. Συλλεκτήρας όμβριων Αμερικής (09). 

Προϋπολογισμός : 1.040.000.000 δρχ . 

Μήκος : 2.375 m 

Μέγιστη Διατομή : 2 ,4 0 *  1,20 m

_______________________ —---------------

Ο αγωγός αυτός εξυπηρετεί τις 

περιοχές οδού Αμερικής και 

Ανθουπόλεως . Μαζί με τους 

υπόλοιπους αγωγούς , από 07 

έως 09 αντιμετωπίζουν συνολικά 

το πρόβλημα των όμβριων στην 

περιοχή από Αράτου έως Μείλιχο .
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10. Εσωτερικό δίκτυο όμβριων οδών 

όπου γίνονται βασικά έργα 

αποχέτευσης λυμάτων .

Μήκος : 7.320 m

Μέγιστη Διατομή : 1.200 mm

Οι αγωγοί αυτοί τοποθετήθηκαν 

στις οδούς όπου κατασκευάστηκαν 

συλλεκτήρες λυμάτων , 

προκειμένου να μην υπάρξουν 

νέες επεμβάσεις σε αυτές .

Με τα κατασκευαζόμενα έργα έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το 

πρόγραμμα κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην 

κεντρική περιοχή της πόλης . Για την κατασκευή των απαραίτητων 

αντιπλημμυρικών έργων στη ΝΔ πλευρά της πόλης , δηλαδή των 

συλλεκτήριων όμβριων Σ2 έως Σ10 , σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 

μελέτες απαιτείται όπως φαίνεται και στο χάρτη 1 να προηγηθεί η 

ολοκλήρωση διευθέτησης πάνω από την οδό Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 

του χειμάρρου Διακονιάρη (Δ) , ο οποίος αποτελεί τον αποδέκτη τους , 

καθώς και τη διάνοιξη των οδών από τις οποίες προβλέπεται να 

διέλθουν.

Μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί το θέμα της αντιπλημμυρικής θωράκισης 

αυτής της πλευράς της πόλης και ο χείμαρρος Διακονιάρης αποτελεί το 

μελανό σημείο για την Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας . Αυτό το κομμάτι της πόλης 

παραμένει ανοχύρωτο για τα όμβρια ύδατα και κάθε χειμώνα που 

γεμίζει η καλυμμένη κοίτη του Διακονιάρη όχι μόνο πλημμυρίζει αλλά 

θρηνεί και ανθρώπινα θύματα !

iii. Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης

Η συντήρηση όλων των δικτύων αποχέτευσης γίνεται κυρίως από τα 

συνεργεία της Υπηρεσίας. Το προσωπικό των συνεργείων συντήρησης 

αποτελείται από: 3 εργοδηγούς 2 χειριστές αποφρακτικού 2 βοηθούς 5 

τεχνίτες - οδηγούς 10 εργάτες αποχέτευσης Κύρια πηγή πληροφόρησης 

για την ύπαρξη βλαβών είναι οι δημότες οι οποίοι μπορούν να τις
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δηλώνουν στο τηλέφωνο 1202. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε κάθε 

βλάβη να επισκευάζεται εντός της ημέρας δήλωσής της.

IV. Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης

α .Κατοικίες
Από 1 -  80 τ.μ. 1,59 (1,585 ) ΕΥΡΩ/τ.μ. και 29,35 ( 29,347 ) ΕΥΡΩ ανά 

παροχή
Από 81 -  120 τ.μ. 2,13 ( 2,128 ) ΕΥΡΩ/τ.μ. και 29,35 ( 29,347 ) ΕΥΡΩ ανά 

παροχή
Από 121 -  200 τ.μ. 2,22 ( 2,216 ) ΕΥΡΩ/τ.μ. και 29,35 ( 29,347 ) ΕΥΡΩ ανά 

παροχή
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Από 201 -  άνω τ.μ. 2,41 ( 2,406 ) ΕΥΡΩ/τ.μ. και 29,35 ( 29,347 ) ΕΥΡΩ ανά 
παροχή

β .Επαννελυατικοί χώροι
Από 1 -  80 τ.μ. 2,57 ( 2,568 ) ΕΥΡΩ/τ.μ. και 29,35 ( 29,347 ) ΕΥΡΩ ανά 
παροχή
Από 81-120 τ.μ. 3,52 ( 3,522 ) ΕΥΡΩ/τ.μ. και 29,35 ( 29,347 ) ΕΥΡΩ ανά 
παροχή
Από 121 -  200 τ.μ. 3,70 ( 3,698 ) ΕΥΡΩ/τ.μ. και 29,35 ( 29,347 ) ΕΥΡΩ ανά 
παροχή
Από 201 -  άνω τ.μ. 4,01 ( 4,006 ) ΕΥΡΩ/τ.μ. και 29,35 ( 29,347 ) ΕΥΡΩ ανά 
παροχή

y Ύπόνειοι γώροι -  Αποθήκες -  Επαννελυατικά Γκαράζ
0,59 ( 0,587 ) ΕΥΡΩ το τ.μ. και 14,67 ( 14,674 ) ΕΥΡΩ ανά παροχή

Για τη σύνδεση με τα δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι υποχρεωτική 
η καταβολή των τελών για τις επιφάνειες του ισογείου .

Αναστολή της είσπραξης των ανωτέρω τελών ( του ισογείου ) μπορεί να 
γίνει και για χρονικό διάστημα μέχρι και ένα χρόνο , εφόσον ζητηθεί με 
δήλωση του Νόμου 1577/90 από τον ιδιοκτήτη -  κατασκευαστή και αφού 
καταβάλλει τα τέλη 1ου ορόφου .

Τα τέλη μπορούν να πληρωθούν σε 3 μηνιαίες δόσεις χωρίς 

προσαυξήσεις.
Σε κτίρια στα οποία κρατούνται οι εξωτερικοί τοίχοι , επειδή έχουν 

χαρακτηριστεί διατηρητέα και γίνεται ανακατασκευή , τα τέλη σύνδεσης με τα 
δίκτυα ύδρευσης -  αποχέτευσης καταβάλλονται όπως και στις νέες οικοδομές.

Τέλη Σύνδεσης Ύδρευσης -  Απονέτευσης Ιερών Ναών : 205,43 ΕΥΡΩ

Λοιπές Ερνασίες
Έλεγχος : 2,93 ( 2,935 ) ΕΥΡΩ
Μετατόπιση -  Ανύψωση -  Ανασύνδεση : 88,04 ( 88,041 ) ΕΥΡΩ
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Βυτίο Νερού : 29,35 ( 29,347 ) ΕΥΡΩ 
Βυτίο Λυμάτων : 3,52 ( 3,522 ) ΕΥΡΩ

Λαθραίες συνδέσεις -  Κλοπή Νερού -  Παραβιάσεις κομμένων τταρογών 
Επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 50 % του τέλους σύνδεσης .

V. Τέλη χρήσης αποχέτευσης

Για καταναλώσεις μέχρι 30 κ.μ. 3,81 ( 3,815 ) ΕΥΡΩ

*  Για καταναλώσεις άνω των 30 κ.μ. 3,81 ( 3,815 ) ΕΥΡΩ και 10 % 

επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού , μέχρι του ποσού των 

190,76 ( 190,756 ) ΕΥΡΩ , τελικό ποσό για δικαίωμα χρήσης 

αποχέτευσης .

♦  Τράπεζες 190,76 ( 190,756 ) ΕΥΡΩ / τρίμηνο

vi. Βιολογικός καθαρισμός

Ο Πατραϊκός Κόλπος , άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία , την 

οικονομία , και την κοινωνική ζωή της Πάτρας αποτελεί για εκατοντάδες 

χρόνια πηγή ζωής για την πόλη από πολλές απόψεις . Η λειτουργία του 

αποδέκτη των λυμάτων των κατοίκων της πόλης είναι σίγουρα η 

λιγότερο ρομαντική αλλά εξαιρετικής σημασίας . Η διασπορά και 

καταστροφή μέσα από φυσικές διαδικασίες των λυμάτων για 

εκατοντάδες χρόνια χάρισε στην πόλη μια αξιόπιστη λύση σε ένα 

σοβαρό πρόβλημα που ελάχιστοι στο παρελθόν εκτίμησαν και 

αξιολόγησαν.

Ωστόσο , η σύγχρονη συγκέντρωση του πληθυσμού και η 

επακόλουθη αύξηση των λυμάτων δοκιμάζουν την αντοχή του 

οικοσυστήματος στον Πατραϊκό Κόλπο και απαιτούν λήψη μέτρων για
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την προστασία του . Η πρώτη ολοκληρωμένη και εκτενής μελέτη για τη 

ρύπανση του Πατραϊκού διενεργήθηκε το 1982 από μια ερευνητική 

ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών . Η μελέτη εκείνη έδειξε ότι ο 

Πατραϊκός διατηρεί ικανοποιητική ικανότητα αυτοκαθαρισμού και δεν 

παρατηρήθηκαν έντονα σημάδια οργανικής ρύπανσης και ευτροφισμού 

. Παρόλα αυτά και σε συνδυασμό με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τη 

διάθεση των αστικών λυμάτων της πόλης και η κατασκευή Βιολογικού 

Καθαρισμού για την απορρύπανση του Πατραϊκού

Σε συνέχεια αυτής πραγματοποιήθηκε γεωτεχνική έρευνα στην 

περιοχή όδευσης του υποθαλάσσιου αγωγού προκειμένου η 

εγκατάστασή του να γίνει να γίνει με ασφάλεια και τεχνική επάρκεια . 

Μέρος της έρευνας αυτής ήταν μια σειρά μετρήσεων βαρέων μετάλλων 

στα ιζήματα της περιοχής . Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών 

είναι ενθαρρυντικά διότι έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις των βαρέων 

μετάλλων στα ιζήματα είναι κατά κανόνα μικρές .

Όπως φαίνεται και στη σχετική ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ η αναμενόμενη 

επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή διάθεσης των επεξεργασμένων 

λυμάτων εκτιμάται ότι είναι περιορισμένη Με τις συνήθως 

επικρατούσες συνθήκες ανέμων και ρευμάτων η μέση αρχική αραίωση 

των ρύπων θα είναι 100 φορές ενώ η συγκέντρωση των ρύπων στην 

πλησιέστερη ακτή θα είναι πρακτικά μη μετρήσιμες .

Εν τούτοις η Δ.Ε.Υ.Α.Π. αρχίζει πρόγραμμα παρακολούθησης το 

οποίο θα καταγράψει την κατάσταση της περιοχής πριν και μετά τη 

λειτουργία της εγκατάστασης . Είναι εκτίμηση όλων ότι μετά από δύο 

έτη από τη λειτουργία των έργων αποχέτευσης της Πάτρας η βελτίωση 

της κατάστασης του Πατραϊκού Κόλπου όχι μόνο θα διαπιστωθεί 

επιστημονικά αλλά θα είναι ορατή στον κάθε δημότη .

Η εκτέλεση από την Δ.Ε.Υ.Α.Π. του έργου « Εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Πατέρων » εγκρίθηκε με την απόφαση 

Ε/97 της 7/3/1997 της Επιτροπής και οικονομικό αντικείμενο 

16.900.000.
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Σε συνέχεια των αποφάσεων της 14ης Επιτροπής Παρακολούθησης 

των έργων του Ταμείου Συνοχής η Δ.ΕΎ.Α. Πάτρας υπέβαλε αίτημα 

ενοποίησης των έργων « Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων 

Δήμου Πατρών » , με νέα ημερομηνία αποπεράτωσης 31/12/2000 , 

αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και για τα δύο έργα κατά

2.700.000 ΕΥΡΩ ( 5 % επί του συνολικού εγκεκριμένου
προϋπολογισμού ) και τροποποίηση στο εγκεκριμένο φυσικό 

αντικείμενο των ενοποιημένων έργων .

Α. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ( Ε.Ε.Λ.) είναι ο τελικός 

αποδέκτης του αποχετευτικού δικτύου της Πάτρας και της Κοινότητας 

Παραλίας . Βρίσκεται σε οικόπεδο 80 στρεμμάτων , « πάνω » από τη 

σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ των εργοστασίων PIRELLI και 

Μαραγκόπουλου όπως προβλέφτηκε από το Γενικό Πολεοδομικό 

Σχέδιο .

Με αυτή την εργολαβία κατασκευάστηκε μονάδα που μπορεί να 

επεξεργαστεί τα λύματα από πληθυσμό 180.000 κατοίκων , ενώ 

υπάρχει η πρόβλεψη και η μελέτη για διπλασιασμό της δυναμικότητας 

αυτής . Δηλαδή , θα μπορεί με επέκταση να επεξεργάζεται λύματα για

360.000 κατοίκους .

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα εξής στάδια :

1 Έ ρ γα  ε ισ όδου  και π ρ ο επ εξερ γ α σ ία ς  τω ν λυμ ά τω ν  : Στο 

στάδιο αυτό γίνεται η ανύψωση των λυμάτων μέχρι κάποια 

απαιτούμενη στάθμη , η αφαίρεση στερεών ( ξύλα , πέτρες κ.λ.π. ) 

με εσχάρωση , η απομάκρυνση της άμμου και των λιπών σε 

αεριζόμενο εξαμμωτή και η αφαίρεση μίας ποσότητας ιλύος σε 

δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης .
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a Έ ρ γ α  β ιο λ ο γ ικ ή ς  επ εξερ γα σ ία ς  : Στο στάδιο αυτό γίνεται ο 

αερισμός των λυμάτων ώστε με φυσικές βιολογικές διεργασίες να 

καταστραφούν οι ρυπαντικές ύλες των λυμάτων . Ο σχεδιασμός της 

εγκατάστασης εκτός από την απομάκρυνση των οργανικών ουσιών 

προβλέπει την αφαίρεση του αζώτου και του φωσφόρου , που είναι 

τα στοιχεία που προκαλούν ευτροφισμό στη θάλασσα . Πρόκειται 

δηλαδή για ένα τριτοβάθμιο σύστημα . Τα επεξεργασμένα λύματα 

καθιζάνουν σε μεγάλες κυκλικές δεξαμενές και το διαυγασμένο νερό 

οδηγείται προς τη θάλασσα αφού όμως υποστεί απολύμανση .

a Έργα επεξεργασίας της παραγόμενης ιλύος : Η ιλύς που 

απομακρύνεται από τις παραπάνω διεργασίες υφίσταται επιπλέον 

επεξεργασία μέσα σε κλειστές δεξαμενές , σε αναερόβιες συνθήκες , 

και αφυδατώνεται προκειμένου να σταθεροποιηθεί και να είναι 

κατάλληλη για διάθεση στο χώρο υγειονομικής ταφής του Δήμου 

Πατέρων.

a  Υ π ο θ α λά σ σ ιο  α γω γό  δ ιά θεσ ης επ εξερ γα σ μένω ν λυμ ά τω ν  : 

Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στη θάλασσα με 

υποθαλάσσιο αγωγό ( Λ22 στο σχέδιο ) . Τα επεξεργασμένα λύματα 

θα έχουν ελάχιστες ποσότητες ρύπων .

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της λειτουργίας 

του έργου στο αστικό περιβάλλον της περιοχής έχουν ληφθεί τα 

παρακάτω μέτρα :

ο Τα έργα εισόδου και προεπεξεργασίας , δηλαδή οι κοχλίες 

αρχικής ανύψωσης , η εσχάρωση και η εξάμμωση βρίσκονται 

μέσα σε κλειστό κτίριο .

ο Όλες οι δεξαμενές επεξεργασίας ιλύος είναι κλειστές .
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ο Το συγκρότημα αφυδάτωσης βρίσκεται μέσα σε κτίριο .

· .- * · *» ·* * )« ? ,·*:,·.*.· m » . · . e

ο Ο αέρας από τα κτίρια των έργων εισόδου και των 

δεξαμενών ιλύος θα υφίσταται απόσμιση σε ειδικό βιολογικό

φίλτρο . ' - * *··*■· '*■ ■«? · ·:· · ■ ·. ' . , · · . ; .···.· 4Γ-·'

ο Όλα τα μηχανήματα που προξενούν θόρυβο είναι μέσα σε 

κτίριο ή διαθέτουν ηχομόνωση .
* *

Q Οι αεριστήρες καλύπτονται με κατάλληλο τρόπο ώστε να 

μην υπάρχει διασπορά σταγονιδίων στην ατμόσφαιρα .

ο Τόσο περιμετρικά της εγκατάστασης όσο και σε μεγάλο 

μέρος του ακάλυπτου οικοπέδου θα γίνει δενδροφύτευση .
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ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Στο στάδιο αυτό γίνεται η ανύψωση των λυμάτων, η αφαίρεση με εσχάρωση 

στερεών όπως ξύλα, πέτρες, πλαστικά, η απομάκρυνση της άμμου και των 

λιπών σε αεριζόμενο εξαμμωτή και η διάθεση στερεών απόβλητων.

Τα έργα εισόδου και προεπεξεργασίας βρίσκονται στο σύνολο τους μέσα σε 

κλειστό κτίριο. Ο αέρας από τα κτίρια των έργων εισόδου υφίσταται απόσμιση σε 

ειδικό βιολογικό φίλτρο.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ

Τα επεξεργασμένα λύματα καθιζάνουν σε μεγάλες κυκλικές δεξαμενές και το 

διευγασμένο νερό οδηγείται προς την θάλασσα αφού υποστεί απολύμανση.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Στο στάδιο αυτό γίνεται ο αερισμός των λυμάτων ώστε με φυσικές βιολογικές 

διεργασίες να καταστραφούν οι ρυπαντικές ύλες των λυμάτων. Ο σχεδιασμός της 

εγκατάστασης εκτός από την απομάκρυνση των οργανικών ουσιών προβλέπει 

και την αφαίρεση αζώτου και του φωσφόρου, που είναι τα στοιχεία που 

προκαλούν ευτροφισμό στη θάλασσα. Πρόκειται δηλαδή για ένα τριτοβάθμιο 

σύστημα επεξεργασίας.

ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Η ιλύς υπόκειται σε διαδικασία βιολογικής χώνευσης που έχει ως παράγωγα το 

βιοαέριο που στην συνέχεια χρησιμοποιείται για τις ανάγκες θέρμανσης των χωνευτών. 

Το επιπλέον βιοαέριο θα χρημοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θα 

καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των ενεργειακών απαιτήσεων του έργου.

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

92



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΣΠΗΣ

Η ιλύς που απομακρύνεται κατά την διάρκεια των διαφόρων σταδίων της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βιολογικής επεξεργασίας υφίσταται επιπλέον 

επεξεργασία μέσα σε κλειστές δεξαμενές (παχυντές), σε αναερόβιες συνθήκες, 

και αφυδατώνεται προκειμένου να σταθεροποιηθεί και να είναι κατάλληλη για 

διάθεση στο χώρο υγειονομικής ταφής του Δήμου Πατέρων.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τα επεξεργασμένα λύματα θα έχουν ελάχιστες τιμές ρύπων αποδεκτές από 

την ιδιαίτερα αυστηρή νομοθεσία της Ε.Ε. Ενδεικτικά αναφέρονται 

συγκεντρώσεις για κρίσιμα μεγέθη των επεξεργασμένων λυμάτων που θα 

διαθέτονται στο Πατραϊκό κόλπο.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

BODs 
'Αζωτο 

Φώσφορος 
Στερεά

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στη θάλασσα με υποθαλάσσιο αγωγό 

μήκους ενός χιλιομέτρου.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΤΙΜΗ

15 mg/l 
15 mg/l 
10 mg/l 
30 mg/l
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ

Στο στάδιο αυτό γίνεται αφαίρεση μίας ποσότητας ιλύος σε δεξαμενές 

πρωτοβάθμιας καθίζησης . Τα λύματα που υπερχειλίζουν οδηγούνται 

στις δεξαμενές αερισμού , ενώ η καθιζάνουσα ιλύς στον χωνευτή .
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Οι δαπάνες της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για τη δημιουργία του Βιολογικού Καθαρισμού παρουσιάζονται παρακάτω , στον πίνακα 11.

ΠΙΝΑΚΑΣ 20
Συγκεντρωτικός πίνακας πληρωμών ( Ποσά σε Euro )

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Πατέρων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(97) 7/3/1997 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 94/09/61/029-1

ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ 1994 1995 19961 1997 1998 1999 2000 2001 ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - 161.387 - - - - - - 161.387

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - - - - - 89.241 - - 89.241

ΜΑΡΤΙΟΣ - - - 126.051 504.191 238.339 - - 868.581

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - - - - 103.744 242.085 290.327 1.221.717 1.857.873

ΜΑΙΟΣ - - - - 109.222 17.444 - - 126.666

ΙΟΥΝΙΟΣ - 327.782 - - - 156.875 - - 484.657

1 Από 23/6/1995 έως 31/12/1996 δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες , καθώς το έργο είχε σταματήσει προσωρινά λόγω της κατάθεσης αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων από την Κοινοπραξία ΚΟΡΩΝΙΣ A E. SECIT SpA.
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ΙΟΥΛΙΟΣ - 33.830 - 165.374 65.787 - - 454.595 719.586

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - - - 236.130 79.689 782.575 222.157 1.320.551

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2.141.027 - - 124.929 203.313 389.093 529.325 943.067 4.330.754

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - - - 108.461 383.520 11.111 107.574 - 610.666

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - - - 158.664 561.976 - - - 720.640

ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΣ 365.914 - - 1.170.881 293.672 2.785.149 1.090.821 - 5.706.437

ΣΥΝΟΛΟ 2.506.941 522.999 - 2.090.490 2.305.114 4.711.912 2.018.047 2.841.536 16.997.039
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Στο Βιολογικό Καθαρισμό περιλαμβάνονται όλες οι εγκαταστάσεις για 

την επεξεργασία των αστικών λυμάτων της πόλης της Πάτρας , τμήμα 

του αγωγού προσαγωγής των λυμάτων στην εγκατάσταση , ο 

υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων και επί πλέον η αποδοτική λειτουργία του έργου για 

διάστημα 24 μηνών . Ακόμη , η μελέτη αξιοποίησης του παραγόμενου 

βιοαερίου από την εγκατάσταση και αξιοποίηση των επεξεργασμένων 

υγρών αποβλήτων για τον τεχνικό εμπλουτισμό του υδροφόρου 

ορίζοντα.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 31/10/1994 και εκτελέστηκε από την 

Κοινοπραξία ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. -  PASSAVANT WERKE A.G. με 

συμφωνητικό εκτέλεσης έργου από 21/2/1996 .

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού της 

πόλης της Πάτρας , η Δ.ΕΎ.Α. Πάτρας ολοκληρώνοντας τα εγκεκριμένα 

έργα εκτέλεσε το παρακάτω φυσικό αντικείμενο :

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

Φυσική πρόοδος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ

%
1. Αγορά οικοπέδου ΣΤΡΕΜ. 80 - 80 100

2.
Επέκταση Κ.Α.Α. και σύνδεση  

με αντλιοστάσιο ΜΕΤΡΑ 630 - 630 100

3.
Αντλιοστάσιο αρχικής 
ανύψωσης λυμάτων % 100 _ 100 100

4. Έ ργα εσχάρρωσης % 100 ' 100 100

5.
Έ ργα εξάμμωσης και 

απολίπανσης % 100 100 100

6.
Δεξαμενές πρωτοβάθμιας 

καθίζησης % 100 - 100 100
7. Δεξαμενές αερισμού % 100 - 100 100
8. Έ ργα τελικής καθίζησης % 100 - 100 100
9. Έ ργα απολύμανσης % 100 - 100 100

10. Έ ργα πάχυνσης ιλύος % 100 - 100 100
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• Έργα αφυδάτω σης ιλύος % 100 - 100 100

Έργα αναερόβιας χώνευσης 
της ιλύος-βιοαέριο % 100 - 100 100

Κατασκευή αγωγών  
παράκαμψης % 100 - 100 100

Έ ργα τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας % 100 - 100 100

\m
Κατασκευή δικτύων νερού και 

αποχέτευσης όμβριων % 100 - 100 100

Έργα διαμόρφωσης χώρου 
των εγκαταστάσεων- 

Οδοποιία % 100 100 100

. Αυτοματισμός έργου % 100 - 100 100

\m
Υποσταθμός,ηλεκτροφωτι- 

σμός,ασθενή ρεύματα % 100 - 100 100

I.

Κτιριακά
έργα(διοίκησης, στέγασης 

μονάδων) % 100 100 100

I.

Κινητός και πάγιος 
εξοπλισμός,εργαλεία,όργανα  

κ.λ.π. % 100 100 100

. Εκπαίδευση προσωπικού % 100 - 100 100

»
Αποδοτική λειτουργία του 

έργου για 24 μήνες % 100 • 100 100

I.
Μελέτη αξιοποίησης 

βιοαερίου % 100 . 100 100

ι.

Μελέτη αξιοποίησης 
επεξεργασμένων λυμάτων για 

τεχνικό εμπλουτισμό  
υδροφόρου ορίζοντα % 100 100 100

ί.

Αγωγός διάθεσης 
επεξεργασμένω ν λυμάτων

1)χερσαίο τμήμα  
2)υποθαλάσσιο τμήμα

ΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΑ

225
765 1000

225
1000

100

100

Η μόνη απόκλιση που παρατηρούμε είναι θετική και αφορά το 

υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων 

που αντί για 765 που είχαν αρχικά προβλεφθεί υλοποιήθηκαν τελικά 

1000 μέτρα .

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση του παραπάνω ενοποιημένου 

έργου ανήλθε στο ποσό των 49.539.296 Euro ( 32.542.257 Euro η 

δαπάνη των έργων Αποχέτευσης και 16.997.039 η δαπάνη των έργων 

του Βιολογικού Καθαρισμού ).
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1. Ανάλυση διαφορών σε σχέση ιιε τα αρχικά ττοοβλεπόοενα

Με βάση τα τελικά στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση του έργου 

διαπιστώνονται μερικές αποκλίσεις τόσο στο φυσικό όσο και οικονομικό 

αντικείμενο που περιγράφεται στην εγκριτική απόφαση .

Οι παραπάνω αποκλίσεις οφείλονται στο γεγονός ότι παρουσιάστηκε 

η ανάγκη άμεσης εκτέλεσης επειγόντων πρόσθετων έργων 

Αποχέτευσης με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία σε περιοχές 

όπου δεν είχε προγραμματιστεί η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε 

αυτή τη φάση και αφορούν το κέντρο της πόλης .

Επειδή όμως είναι τεχνικά επιβεβλημένο με την εκσκαφή για τους 

όμβριων να τοποθετούνται και οι αγωγοί ακαθάρτων αυξήθηκαν τα 

μέτρα του δικτύου λυμάτων πέραν των αρχικά προγραμματισθέντων .

Σε ότι αφορά τη διαφορά στο σημείο « Καθαρισμός Φρεατίων » η 

Δ.Ε.Υ.Α.Π. προέβη με δικά της μέσα στον καθαρισμό του μεγαλύτερου 

μέρους αυτών , με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζει τη σχετική δαπάνη 

σαν επιλέξιμη ( αυτεπιστασία ) καθώς και το αντίστοιχο φυσικό 

αντικείμενο .

Τέλος , στα πλαίσια του Γ 1 Κ.Π.Σ. έχουν προγραμματιστεί και θα 

κατασκευαστούν τα αντλιοστάσια τα οποία δεν υλοποιήθηκαν στην 

παρούσα φάση .

Σημειώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας μετά την 14η Επιτροπή 

Παρακολούθησης των έργων του Ταμείου Συνοχής είχε υποβάλλει 

έγκαιρα , παράλληλα με το αίτημα ενοποίησης των έργων 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ που της ζητήθηκε και 

αίτημα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου έτσι ώστε να 

συμπεριληφθούν στην απόφαση και οι παραπάνω μεταβολές -  

αποκλίσεις .
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2. Προβλήματα κατά την εκτέλεση του έργου

Τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν εντοπίστηκαν κυρίως στα 

εξής:

Για τα έονα Αττογέτευσικ
α. Κυκλοφορία

Τα προβλήματα προκαλούνται κυρίως από τη φύση των έργων ( 

υπόγεια έργα μεγάλης κλίμακας σε αστική περιοχή ) από την ύπαρξη 

βαριάς διερχόμενης κυκλοφορίας ( λιμένας , όμοροι νομοί ) και από την 

έλλειψη σοβαρής υποδομής στον τομέα αυτό ( απουσία μικρής και 

μεγάλης περιμετρικής οδού της Πάτρας ). 

β. Ανεύρεση Αρχαιολογικών Ευρημάτων

Βρέθηκαν κατά τις εκσκαφές ιδιαίτερα σημαντικά αρχαιολογικά 

ευρήματα ( κρηπιδώματα αρχαίου λυμένος Πατρών , νεκροταφεία 

κ.λ.π.) , με συνέπειες την καθυστέρηση εκτέλεσης ορισμένων έργων 

καθώς και την επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους.

Τα παραπάνω προβλήματα αντιμετωπίστηκαν ως εξής :

❖  Κυκλοφοριακό : Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ( Δήμος 

Πατέρων , Τροχαία , Λιμενικό ) , άλλους φορείς όπως Αστικά 

Λεωφορεία , Συνδέσμους TAXI κ.λ.π. και με αυστηρότερο 

προγραμματισμό εργασιών , δημοσιοποίηση κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων κ.λ.π.

❖  Αρχαιολογία : Μετατοπίσεις αγωγών προς τα άκρα των οδών με 

παράλληλη υποθεμελίωση όμορων κατοικιών , αλλαγές χάραξης 

αγωγών , μετατοπίσεις αντλιοστασίων .

Για τα έονα Βιολογικού Καθαρισυού
α. Καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου μετά από την κατάθεση αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων και προσφυγή στην Commission από τη 

διαγωνιζόμενη κοινοπραξία ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε. SECIT SpA , επικαλούμενη 

παρατυπίες κατά τη φάση του διαγωνισμού .
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Η παραπάνω αίτηση απορρίφθηκε με την υπ * αριθμό 1534/1995

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και το υπ 1 αριθμό 

255/12-1-1996 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Η διαδικασία 

αυτή καθυστέρησε το έργο 18 μήνες .

Ακόμη , κατά τη σύνταξη της μελέτης κατασκευής του έργου κατέστη 

αναγκαίο λόγω ιδιομορφιών του εδάφους να γίνουν πρόσθετες και 

λεπτομερείς έρευνες των συνθηκών θεμελίωσης του έργου για τον 

καθορισμό της βέλτιστης τεχνικά και οικονομικά λύσης . Για το σκοπό 

αυτό η Δ.ΕΎ.Α.Π. συνεργάστηκε με ειδικούς τεχνικούς συμβούλους , οι 

οποίοι παράλληλα με τους μελετητές της αναδόχου κοινοπραξίας 

εξέτασαν όλα τα θέματα εδάφους -  θεμελίωσης .

Οι πρόσθετες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι :

Πρόσθετες γεωτρήσεις , λήψεις δοκιμίων , δοκιμές επί τόπου , 

εργαστηριακές αναλύσεις , πενετομετρήσεις , κατασκευή και 

παρακολούθηση καθιζήσεων δοκιμαστικού επιχώματος , δοκιμαστικές 

αντλήσεις κ.λ.π. . Η διαδικασία αυτή προσδιόρισε τις εντελώς 

απαραίτητες βελτιώσεις του εδάφους χωρίς περιττές και δαπανηρές 

εργασίες .

Η βασική επιλεγείσα λύση βελτίωσης του εδάφους είναι η 

προφόρτιση μέσω κυλιομένου επιχώματος , ο χρόνος κατασκευής και 

παραμονής του οποίου είναι σημαντικός και επιβαρύνει χρονικά το έργο 

τουλάχιστον στις πρώτες φάσεις . Οι έρευνες αυτές προκάλεσαν την 

καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες . 

β. Καθυστέρηση στη δημοπράτηση του αγωγού διάθεσης 

επεξεργασμένων λυμάτων που οφείλεται στο γεγονός ότι εντοπίσθηκαν 

στον πυθμένα της θαλάσσιας περιοχής διάθεσης , ασταθείς 

εδαφολογικές συνθήκες , οι οποίες συνδυαζόμενες με τη γενικότερη 

σεισμικότητα της περιοχής απαίτησαν η δημοπράτηση και εκτέλεση του 

αγωγού να γίνει με ασφαλή δεδομένα .Επισημαίνεται ότι η εκτέλεση των 

σχετικών υποθαλάσσιων ερευνών ήταν δυνατή μόνο κατά τη θερινή 

περίοδο .
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3. Εκτίμηση δυνατότηταο εττίτεμ£η€ των ττροβλεπόμενων αποτελεσμάτων

Α. Λειτουργία -  διαχείριση του έργου μετά την αποπεράτωσή του .

Μετά την ολοκλήρωσή του το έργο λειτουργεί υπό τη διαχείριση της 

Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας , η οποία διαθέτει την κατάλληλη υποδομή , οργάνωση 

και τεχνογνωσία για την άρτια παρακολούθηση , τον έλεγχο και 

αξιολόγηση της λειτουργίας του καθώς επίσης και για την ορθολογική 

οικονομική διαχείρισή του .

Β. Λειτουργικό κόστος και έσοδα.

Το αίτημα ένταξης των έργων στο Ταμείο Συνοχής είχε συνοδευτεί 

από οικονομοτεχνική ανάλυση στην οποία είχαν προσδιοριστεί τόσο το 

λειτουργικό κόστος όσο και τα έσοδα που θα προέρχονται από τη 

χρήση του έργου .

Αυτά τα οικονομικά μεγέθη μέχρι σήμερα δεν έχουν υποστεί 

ιδιαίτερες μεταβολές . Ειδικότερα , ως προς τα έσοδα επισημαίνεται ότι 

αυτά προέρχονται από τα τέλη χρήσης του έργου που είναι 

ανταποδοτικά και επί πλέον από την επιβολή του τέλους που 

αντικατέστησε το ειδικό τέλος 3 % εξ οικοδομών .

Γ. Ωφέλεια του έργου

Τα οφέλη μετά την ολοκλήρωση των έργων είναι η βελτίωση της 

προστασίας της πόλης από τις πλημμύρες ( στο παρελθόν υπήρξαν σε 

ορισμένες περιπτώσεις σοβαρά προβλήματα ) , η απορρύπανση του 

Πατραϊκού Κόλπου , η βελτίωση της ποιότητας ζωής , η διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας , και μακροπρόθεσμα η οικονομική ανάπτυξη και 

αποκέντρωση .

Αν και δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί με οικονομικούς όρους η 

ωφέλεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα ωφεληθούν 180.000 

κάτοικοι της περιοχής .
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Δ. Προστασία του περιβάλλοντος

Το έργο συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής , την ποιότητα της 

δημόσιας υγείας .

Αυτό επιτυγχάνεται αφού , εκτός από το γεγονός ότι η αποχέτευση 

αποτελεί βασικό έργο υποδομής για μια σύγχρονη πόλη , παράλληλα 

εξαλείφονται κίνδυνοι όπως η μόλυνση υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα , 

άρα και γεωτρήσεων που εξυπηρετούν ανάγκες υδροδότησης . Μάλιστα 

, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του Βιολογικού Καθαρισμού 

επιτυγχάνεται και η απορρύπανση του Πατραϊκού Κόλπου . Σημειώνεται 

ότι το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας ευθύνεται για το 

90 % της αστικής ρύπανσης του Πατραϊκού .

Με τα βασικά αυτά έργα άλλαξε ουσιαστικά ο τρόπος συλλογής , 

μεταφοράς και διάθεσης των λυμάτων , έτσι ώστε τα αυτοτελή 

παντορροϊκά δίκτυα με την άναρχη , απρογραμμάτιστη και χωρίς

αποτύπωση κατασκευή , τα οποία διασχίζουν την πόλη κάθετα στην 

ακτογραμμή και εκβάλλουν ανεπεξέργαστα στη θάλασσα , να 

αντικαθίστανται από σχεδόν ολοκληρωμένο χωριστικό δίκτυο 

αποχέτευσης με κεντρικούς συλλεκτήρες και αντλιοστάσια μέσω των 

οποίων θα οδηγούνται τα λύματα στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

των Λυμάτων .

Ουσιαστικά , κατασκευάστηκε ένα σύγχρονο , πλήρες και αξιόπιστο 

δίκτυο αποχέτευσης , το οποίο με τη λειτουργία του Βιολογικού 

Καθαρισμού θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία και αναβάθμιση

του περιβάλλοντος και ειδικότερα στην απορρύπανση του Πατραϊκού 

Κόλπου .

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

103



X!. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας περιλαμβάνει τα 

παρακάτω :
ί. Μ ετα φ ο ρ ικά  μέσ α

1 Ì Επιβατικά αυτοκίνητα

• 1 WOLKSWAGEN PASSAT Β5

• 1 BMW 3.20

• 1 MITSUBISHI PAJERO 2.0 5D

• 1 SEAT MARBELLA MTX

2 ) Φορτηνά αυτοκίνητα

• 3 ΕΒΡΟ

• 2 MERCEDES L 608 D

• 2 MERCEDES

• 1 MERCEDES 608 P

• 1 MERCEDES 2435 L

• 3 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ

• 1 NISSAN

• 1 NISSAN PICK-UP

• 1 NISSAN D 21 -  1600

• 1 NISSAN PICK - UP 2,50 KC 4x4

• 1 STAYER

• 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ SEAT TERRA

• 2 MITSUBISHI L 200 2,5 CLUB-CAB

• 1 ΦΟΡΤΗΓΟ

• 1 ΒΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ

• 1 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΠΛΥΣΕΩΣ VOLVO 10 ΤΟΝΩΝ

• 1 ΒΥΤΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ

• 1 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ IVECO , και
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3 ) Μοτοποδήλατα -  Mnxctvéç

• 1 HONDA CY 50

• 2 HONDA

• 1 HONDA CANOPY GYRO 50

• 2 YAMAHA T -50

ii. Μ η χ α νή μ α τα  

Ύδρευση

40 αντληιικά συγκροτήματα γεωτρήσεων συνολικής ισχύος =

5.000 Ηρ , τα οποία αντλούν ξ 10.000.000 m3/ year

4 κεντρικά αντλιοστάσια ισχύος ξ 2.000 Ηρ , τα οποία αντλούν ξ 

6.000.000 m3 / year 

2 διυλιστήρια :

1 στο Ρηγανόκαμπο που λειτουργεί κυρίως το χειμώνα και διυλίζει τα 

επιφανειακά νερά του Γλαύκου .

1 στο Ταραμπούρα που λειτουργεί το καλοκαίρι και διυλίζει νερό που 

προέρχεται από γεωτρήσεις

Αποχέτευση

Λειτουργούν :

4 αντλιοστάσια λυμάτων ισχύος ξ 500 kw 

Υπό κατασκευή :

4 αντλιοστάσια λυμάτων ισχύος ξ 1.200 kw

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
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B ioAovikóc  Καθαοισιιός

Ισχύος = 4.000 kw
*  18 επιφανειακοί αεριστήρες , ισχύος 45 kw ο καθένας

i  3 αντλιοστάσια λυμάτων και ιλύος , ισχύος 120 kw το καθένα

V ξ 200 τεμάχια διάφορα όργανα εξοπλισμού ( αναμικτήρες , 
σωληνώσεις , δικλείδες , παροχόμετρα , μανόμετρα κ.λ.π.
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XII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΤΡΑΣ

Η θετική πορεία και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του έργου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι τα χαρακτηριστικά της Επιχείρησης τα τελευταία 

χρόνια.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. καταφέρνει με την πολιτική της να κρατά το ύψος των 

συνολικών δαπανών σε ποσοστό μικρότερο του ποσοστού της αύξησης 

των εσόδων. Αυτό της επιτρέπει:

1. Να ασκεί ευέλικτη πολιτική, με συνέπεια να κρατά την τιμή του 

νερού κάτω από την τιμή του πληθωρισμού.

2. Να χρηματοδοτεί με ιδίους πόρους αναγκαίες επενδύσεις

3. Να εισάγει και να χρησιμοποιεί τεχνολογία, ικανή να μειώσει το 

συνολικό κόστος λειτουργίας.

4. Να διατηρεί στενή και αρραγή της σχέση της με τους Πατρινούς

5. Να συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία μιας σύγχρονης Πάτρας.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π., σαν Οργανισμός μη κερδοσκοπικός, επιδιώκει 

ορισμένο σκοπό και έχει συγκεκριμένους στόχους, αλλά ο σκοπός 

αυτός δεν έχει σχέση με την πραγματοποίηση κέρδους . Η σωστή 

πορεία της στην 1 θετή λειτουργία της την καθιστά οικονομικά εύρωστη 

και της δίνει την δυνατότητα να επιτελεί το έργο της χωρίς να καταφεύγει 

σε επιβάρυνση των δημοτών με την επιβολή τελών .

ϊ. Ανάλυση

Για το 2001 παρατηρείται μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών ( 

πωλήσεις ) κατά 23.441.986 δρχ. , η οποία συνοδεύεται από αύξηση
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• I V i i v u n v m i i v u  λ ι  i i i ~ A l  \ I l A H U  I  A I 1U  I  -  Ο I A L K L i V U i H U Y  Z U U l )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Η. ΚΞΟΛΛ ΚΙ Κ Λ Τ Λ Σ Τ Λ Σ Ε Ω Σ  

I I ξοδα «Aρύσεως A  πρώτης ε7κατ/σεως 

4 Λοιχά /^o6(j εγκατυστάσεως

Γ. Ι ΙΛ Ι Ί Ο  Ε Ν Ρ ΙΊ ΙΤ ΙΚ Ο

I  Ααώματες ακινητοποιήσεις 

I . Εξοδα ερευνών και ανυχτύξεως

5. Λοιπές ασώματες ακιν/σεις

//. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

I . Γήπεδα · Οικόπεδα 

3. Κτίρια Kui τεχνικά έργα

4 Μηχανήματα · τεχνικές εγκαταστάσεις 

και λαιχός μηχανο/αγικός εξοπλισμός

5 Μεταφορικά μέσα

6. Επιπλα A  λοιπός εξοπλισμός

7. A  κινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 

προκαταβολές

Σύνολο ακινητοχοιήσεων (ΓΙ+Π Ι)

ΙΙοσά κλειόμενης χρήσης 2001 ΙΙοσά προηγούμενης χρήσης 2000

Αξία Λναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη

κτήσεως Αποσβέσεις ΛξΙυ κτήσεως Αποσβέσεις Αξία

7.620.725 6.957.875 662.850 7.575.945 5.478.272 2.097.673

7.620.725 6.957.875 662.850 7.575.945 5.478.272 2.097.673

174.085.295 

18.287.940

171.435.242 2.650.053

18.287.940

174.085.295 147.524.421 26.560.874

192.373.235 171.435.242 20.937.993 174.085.299 147.524.421 26.560.874

1.869.445.262 

20.243.029.555

51.347.730

1.775.097.304

1.818.097.532

18.467.932.251

1.869.445.262 

17.070.234.028

42.653.896

1.343.987.118

1.826.791.366

15.726.246.910

528.746.993 

110.820.528 

327.021.761

271.072.595 

82.788.541 

242.010.616

257.674.398

28.031.987

85.011.145

482.244.493

96.875.697

287.121.882

219.008.236

70.493.637

214.609.337

263.236.257

26.382.060

72.512.545

7.045.995.458 - 7.045.995.458 5.696.975.354 - 5.696.975.354

30.125.059.557 2.422.316.786 27.702.742.771 25.502.896.716 1.890.752.224 23.612.144.492

30.317.432.792 2.593.752.028 27.723.680.764 25.676.982.011 2.038.276.645 23.638.705.366

I I I  Συμμετοχές και άλλχς μακροπρόθεσμες 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Ιύνυλο πάγιου ενεργητικού (Π + Γ  II ♦  il I)

Λ. Κ3 Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ Ν  Ε Ν Ε Ρ Γ Η Ί ΊΚ Ο

/ Αποθέματα

4. IΙρώιες και βοηθητικές ύλες - Αναλαχτιμα 

υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 

5 I ή tomi τα βολές για αγορές αποθεμάτων

61.564.300 61.246.300

27.785.245.064 23.699.951.666

156.181.399 165.234.971

I I  Απαιτήσεις 

I Μελάτες

11. Χρεώστες διάφοροι 

12 Λογαριασμοί διαχειρήσεως 

προκαταβολών και πιστώσεων

IV  Διαθέσιμα 

I. Γυμείο

3. ΚυταΟέσεις όψεως κυι προθεσμίας 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΔΙI ♦ ΔΙV)

1.627.725.341

2.080.258.279

(-132796295)

3.731.368.724

3.240.765

51.774.365

55.015.130

3.942.565.252

1.941.514.038

1.670.843.894

25.483.860

3.637.841.792

5.011.706

3.652.930.072

3.657.941.778

7.460.968.041

Ε. Μ Ε Τ Α Β Α Τ ΙΚ Ο Ι Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Ι Ε Ν Έ Ρ Π ΙΤ ΙΚ Ο Υ  

2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 

ΓΕΝ ΙΚΟ  ΣΥΝ Ο Λ Ο  Ε Ν Ε Ρ Π ΙΤ ΙΚ Ο Υ  (» *Γ *Δ + Β )

O.50? t?Q 

31.581.799.947

7.075.073

650.987.246

I 213.812.491

ΛΟ Ι ΑΡ ΙΛΣΜ Ο Ι ΤΛΞΚΩ Σ ΧΡ ΕΩ ΣΤ ΙΚ Ο Ι 

I Λλλότρια περιουσιακά στοιχεία 

2. Χρεωστιοκοί λογαριασμοί εγγυήσεων και 

εμπράγματων ασφαλειών

Κ λ ΙΛ Σ Τ Χ Σ Ι Ι  Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Υ  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν  Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ  

3 Ι Ι ΙΣ  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ  2000(1 ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ -31 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ  2000)

I. AnoTÛxopuTu εκμεταλ,λεύσεως 

Κύκλος εργασιών ( Πωλήσεις)

Μείον : Κόστος πωλ.ήσεων

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Σύνολο

M U O N  : I. Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας

2 Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως 

3. Εξοδα λειτουργίας ΔιαΟέσεως

Μερικά αποιελ.έομτα (Κέρδη-Ζημίες) εκμετιιλ.λ.εύσεως 

ΙΙΛ Ε Ο Ν  . 4. ΙΙιστωτικοί τόκοι A  συναφή έξοδα 

Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες εκμεταλ.λ.εύσεως)

II. Μ Ε ΙΟ Ν  : Ektuktu αποτελέσματα

1. Ektuktu κ ιιι ανόργα\·υ έσοδα

2. Ektuktu κέρδη

3 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 

Μείον :

1. Ektuktu και ανόργανα έξοδα

2. Εκτακτες ζημίες

3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)

Μ Ε ΙΟ Ν  : Σύνολο Αποσβέσεων χαγίων στοιχείων

Μείον ; Οι από αυτές ενσωματωμένες 

στο λειτουργικόκόστος

ΚΑΘ ΑΡΑ  ΛΙ ΙΟ 11 .Λ Ε ΙΜ Α Τ Α  ( Κέρδη )Χ ΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 

Ο  Π ΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ Υ  Δ.Σ.

2.494.592.942

2.494.592.943

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2001 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2000

431.083.540

23.326.180

30.910,741

550.240

544.441.832

544.441.832

2.686.336.210

1.500.253.105

1.186.083.105 

189.639.252

1.375.722.357

1.864.799.737

489.077.380

82.955.689

3.953.876

410.075.567

431.083.540

54.787.161

-33.779.188

512.235.676

7.710.393

22.834.697

6.296.991

29.629.257

538.331.942

2.467.863.719

2.467.863.720

2.662.894.224

1.381.517.947

1.281.376.277

159.265.059

1.440.641.336

1.746.475.173

273.440.342

6.598.509

38.992.004

519.946.069

58.761.215

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Ε Λ Α Σ

Λ. ΙΔ ΙΑ  Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ  

I. Κεφάλαιο

III. Διαφορές a ναχρο/γής-επιχ/σεις Επενδύσεων 

3. Εχιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού Π 

3α. Επιχορηγήσεις προγραμμάτων

IV. Ακοθεματικά κεφάλαια

3. Ειδικά αποθεματικά τέλους 3% A 8Q% N. 1069/80

V. Αποτελέσματα εις νέο 

.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέό 

Ζημία χρήσεως εις νέο

Y πόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων

Σύνολο Ιδιων Κεφαλαίων (A I + A III + A IV  ♦  A V )

B. Π Ρ Ο Β Λ ΕΨ Ε ΙΣ  Γ ΙΑ  Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ο Υ Σ  Κ Α Ι ΕΞΟ ΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε ΙΣ

/. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Δάνεια Τ.Π.Δ.

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

I .Προμηθευτές

3. Τράπεζες λ/βραχ υποχρ.

5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 

ό.Ασφαλιστιοκοί Οργανισμοί 

11. Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)

Δ. Μ Ε Τ Α Β Α Τ ΙΚ Ο Ι Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Υ

2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝ ΙΚΟ  ΣΥΝ Ο ΛΟ  ΠΑΘΙΙΤ1ΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

Λ Ο ΓΑ Ρ ΙΑ ΣΜ Ο Ι ΤΑΞΕΩΣ Π ΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και 

εμπράγματων ασφαλειών

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  Δ ΙΛ Θ Ε Σ ΙΙΣ  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως 

Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) 

προηγούμενων χρήσεων 

Ζημίες εις νέο

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΙοσά

κλειόμενης 

χρήσης 2001

Ποσά
V

χροηγρύμεν. 

χρήσης 2000

3.526.868.223 3.526.868.223

3.526.868.223 3.526.868.223

15.986.512.526 16.308.846.824

15.986.512.526 16.308.846.824

12.635.700.622 11.604.940.587

12.635.700.622 11.604.940.587

(-902071426) (-868292238)

31.247.009.945 30.572.323.396

13.754.342 13.754.342

38.763.567 50.488.013

38.763.567 50.488.013

50.068.229 59.605.661

16.062.438

37.218.232 31.353.426

90.082.797 83.259.441

94.628.840 334.729.005

271.998.098 525.009.971

310.761.665 575.497.984

10.273.995 8.526.031

31.581.799.947 31.170.141.753

1

2.494.592.942

1

2.467.863.719

2.494.592.943 2.467.863.720

Ποσά

κλειόμενης 

χρήσης 2001

Ποσά

προηγούμεν. 

χρήσης 2000

•33.779.188 442.192.850

-868.292.238 -1.754 661.617

-902.071.426 -868.292.238

Εγινε αναπροσαρμογή των αξιών παγίων επενδύσεων 

Δρχ. 464176529 βάσει 'του ΝΖ2065/92

Ο  I lP O l IT A M E N p ÿ O T y  ΥΠ Η Ρ ΕΣ ΙΩ Ν
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του κόστους ττωλήσεων . Αυτό σε συνδυασμό με τα μειωμένα για το 

2001 έσοδα και πιστωτικούς τόκους και παράλληλα την εμφάνιση 

έκτακτων ζημιών , διαμόρφωσαν το τελικό αρνητικό αποτέλεσμα , το 

οποίο μεταφράζεται στο ποσό των -  33.779.188 δρχ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωμένες κάποιες 

από τις πιο βασικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

προκειμένου να διαπιστωθεί η κίνησή τους για τα έτη 2000 και 2001 .

ΠΙΝΑΚΑΣ 22

Βασικές κατηγορίες εσόδων-εξόδων για το 2001

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗ 2000 ΧΡΗΣΗ 2001 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΑΥΞΗΣΗ-ΜΕΙΩΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΑΥΞΗΣΗ-
ΜΕΙΩΣΗ

Πωλήσεις 2.686.336.210 2.662.894.224 + 23.441.986 + 0,88 %

Άλλα έσοδα  
εκμεταλλεύσεως 189.639.252 159.365.059 + 30.374.193 + 19,07 %

Έκτακτα & 
Ανόργανα έξοδα 431.083.540 512.235.676 -81.152.136 -1 5 ,8 4 %

Χρεωστικοί τόκοι- 
Έξοδα 410.075.567 38.992.004 + 371.083.563 + 951 ,69%

Έ κτακτες ζημιές 30.910.741 6.296.991 + 24.613.750 + 390,88 %

Όπως βλέπουμε , αυξήθηκαν οι πωλήσεις και τα έσοδα 

εκμεταλλεύσεως αλλά η αύξησή τους ( 23.441.986 + 30.374.193 = 

53.816.179 ) είναι μικρότερη από τη μείωση των έκτακτων και 

ανόργανων εσόδων ( 81.152.136 ).

Από την άλλη , αυξήθηκαν οι χρεωστικοί τόκοι -  έξοδα κατά 

371.083.563 , δηλαδή ποσοστό % και οι έκτακτες ζημιές κατά %. 

Αυτές οι μειώσεις των εσόδων και αυξήσεις των εξόδων διαμόρφωσαν 

το τελικό αρνητικό αποτέλεσμα των -  33.779.188 δρχ. Ο ισολογισμός 

του 1999 , αντίθετα , είχε κλείσει με θετικό αποτέλεσμα δηλαδή καθαρά 

αποτελέσματα ( κέρδη ) 435.151,66 Ευρώ .

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. , όπως βλέπουμε από τον ισολογισμό της 31ης 

Δεκεμβρίου 2001 , έχει επωμισθεί και το «φορτίο » του υπολοίπου των
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ζημιών των προηγούμενων χρήσεων που ανέρχονται στο ποσό των -  

868.292.238 δρχ.

Είναι αναγκαίο λοιπόν να αναληφθούν σχέδια και πολιτικές ούτως 

ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εμφάνισης μεγάλων 

έκτακτων ζημιών κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους . Θα πρέπει η 

Δ.Ε.Υ.Α.Π. να θέσει ως στόχο της την κάλυψη των αρνητικών 

αποτελεσμάτων της και σιγά σιγά , γιατί όχι , και την πραγματοποίηση 

κερδών τα οποία θα διαθέτει σε επενδύσεις με στόχο την προσφορά 

ακόμη καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών στους δημότες .

ii. Χ ρ η μ α το ο ικ ο ν ο μ ικ ο ί δ είκτες

I ) Γενικής Ρευστότητας = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις = 3.942.565.252 / 271.998.098 = 

14,49 > 1

Εκφράζει την ικανότητα του οργανισμού να καλύπτει τις υποχρεώσεις 

του μέσω είσπραξης των οφειλομένων προς αυτόν απαιτήσεων . Η τιμή 

του δείκτη θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 1 .

Παρατηρείται μεγάλη μείωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού και 

επειδή οι διαφορές μεταξύ των 2 ετών είναι τεράστιες ( από 

3.652.930.072 « Καταθέσεις όψεως » το 2000 σε 51.774.365 το 2001 ) , 

επηρεάζει αρνητικά το δείκτη γενικής ρευστότητας . Παρόλα αυτά , είναι 

αρκετά μεγαλύτερος της μονάδας , δηλαδή η επιχείρηση δεν 

αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας.

ü ) Άμεσης Ρευστότητας = Απαιτήσεις + Διαθέσιμα / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις = 3.731.368.724 + 55.015.130 / 

271.998.098 = 13,92 > 1

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

109



Εκφράζει την ικανότητα του οργανισμού να καλύπτει τις άμεσες 

υποχρεώσεις του , δηλαδή τις υποχρεώσεις συγκεκριμένης χρονικής 

στιγμής από τα διαθέσιμό του . Η τιμή του θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη ή ίση με τη μονάδα ( >= 1 ) ώστε να εξασφαλίζει 

ικανοποιητικές συνθήκες ρευστότητας .

Βλέπουμε ότι η τιμή του δείκτη είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη 

μονάδα , πράγμα που σημαίνει ότι η επιχείρηση μπορεί να καλύπτει τις 

άμεσες υποχρεώσεις της χωρίς πρόβλημα . Ακόμη , παρατηρούμε ότι η 

άμεση ρευστότητα επηρεάζεται κι αυτή εξίσου αρνητικά σε σχέση με το 

μέγεθος της το έτος 2000 , όπως ακριβώς και η γενική . Αυτό είναι 

απολύτως φυσικό , καθώς περιλαμβάνει στοιχεία της γενικής 

ρευστότητας ( απαιτήσεις , διαθέσιμα ).

iii ) Κάλυψης του λειτουργικού κόστους = Σύνολο λειτουργικού 

κόστους / Σύνολο τακτικών εσόδων = 650.987.246 / 1.375.722.357 = 

0,47

Όσο υψηλότερη είναι η τιμή αυτού του δείκτη τόσο περισσότερα 

χρήματα από τα τακτικά έσοδα δεσμεύονται για την κάλυψη τρεχουσών 

λειτουργικών δαπανών .

Η τιμή του δείκτη είναι άριστη , αφού τα τακτικά έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

είναι κατά 724.735.111 δρχ. υψηλότερα από το λειτουργικό της κόστος . 

Έτσι , το ποσό των τακτικών εσόδων που απομένει ( 100 % - 47 % = 53 

% ) χρησιμοποιείται για την κάλυψη των λοιπών αναγκών της 

επιχείρησης , π.χ. έκτακτα έξοδα .

ίν ) Δανειακής Επιβάρυνσης = Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια =
31.247.009.945 / 310.761.665 = 100,55

Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης δείχνει την εξάρτηση της 

επιχείρησης από ξένα κεφάλαια . Η ανάγκη άντλησης δανειακών
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κεφαλαίων προκύπτει συχνά , είτε για την κάλυψη μέρους ή του 

συνόλου του κόστους μιας επένδυσης είτε για την κάλύψη λειτουργικών 

δαπανών .

Το αποτέλεσμα του δείκτη κρίνεται ιδεατό , αφού η επιχείρηση 

εμφανίζει πολύ μεγάλο ποσό ιδίων κεφαλαίων , κατά 30.936.248.280 

δρχ. υψηλότερα από τα ξένα κεφάλαια .

iii. Κριτική των οικονομικών της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Γενικά , δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών και τα έσοδα είναι σχεδόν 

τα ίδια και για τις δύο χρήσεις , το αποτέλεσμα διαμορφώνεται από τη 

μείωση των πιστωτικών τόκων και των συναφών εξόδων για το 2001 . Η 

μείωση αυτή οφείλεται στη μεγάλη πτώση των επιτοκίων για το 2001 και 

στη μείωση των ποσών των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας .

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας , τόσο 

γενικής όσο και άμεσης . Τα διαθέσιμα κεφάλαια και κυρίως οι 

απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες , δηλαδή η επιχείρηση έχει 

ανεκμετάλλευτα κεφάλαια . Αυτά θα μπορούσε να τα επενδύσει , 

προκαλώντας σημαντικές αποδόσεις και έτσι την αύξηση των εσόδων 

της.

Επίσης , τα τακτικά της έσοδα όχι μόνο καλύπτουν το ποσό που 

απαιτείται για τα λειτουργικά της έξοδα αλλά απομένει πάνω από το 50 

% για την κάλυψη και άλλων αναγκών . Το μόνο που πρέπει να 

προσεχθεί είναι η μείωση των τακτικών της εσόδων σε σχέση με το 

2000 , η οποία όμως δεν είναι μεγάλη ούτως ώστε να προκαλεί 

ανησυχία .

Το κυριότερο όμως πλεονέκτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι η μη εξάρτησή 

της από δανειακά κεφάλαια και κατά συνέπεια τη μακροχρόνια 

πληρωμή τοκοχρεολυτικών δόσεων . Το γεγονός επίσης ότι έχει 

ιδιαίτερα αυξημένα ίδια κεφάλαια είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο
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για την ανατροπή των καθαρών ζημιών χρήσεως και την κάλυψη 

σταδιακά των ζημιών και των προηγούμενων οικονομικών ετών .

iv. Ανάλυση SWOT1 /Δ.Α.Ε.Α.

Για να σχεδιαστεί ένα αποτελεσματικό στρατηγικό πρόγραμμα για τη 

Δ.ΕΎ.Α. Πάτρας θα πρέπει τα ανώτερα στελέχη της να εναρμονίσουν 

τους στόχους με τα μέσα που διαθέτει η επιχείρηση . Αυτό θα επιτευχθεί 

μόνο εάν εντοπιστούν ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία 

της επιχείρησης . Η διάγνωση και εκτίμηση των δυνατών και αδυνάτων 

σημείων μιας επιχείρησης , καθώς και των ευκαιριών και απειλών που 

διαφαίνονται κατά τον προγραμματισμό ονομάζεται ανάλυση SWOT .

Στο Σχήμα 1 βλέπουμε τη SWOT Ανάλυση για τη Δ.ΕΎ.Α. Πάτρας .

1 Ανάλυση SWOT ( Strengths / Weaknesses / Opportunities / Threats ) .  Στη γλώσσα μας ο 
όρος μεταφράζεται ως Δ.Α.Ε.Α. ( Δυνάμεις / Αδυναμίες / Ευκαιρίες / Απειλές ) .
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Σχήμα 1
Μήτρα Δ.Α.Ε.Α. : Αξιολόγηση Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ; ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

* Μ ονοπώ λιο •  Κατάληψ η μητροπ ολιτικής θέσης

•  Γνώση τω ν αναγκώ ν των π ελατώ ν ► Δ ημ ιουργία  γραφείου έρευνας και

Κ Α Λ Ε Σ

* Ποιότητα υπηρεσ ιώ ν

► Ά ρ ιστα  καταρτισμένο π ροσω π ικό

* Π οιότητα υπ ηρεσ ιώ ν

* Δ ιο ικητικές ικανότητες των 

στελεχώ ν

> Α υξημένα ίδια κεφάλαια  κ ’ 

εξασφάλιση  απαιτήσεω ν

ανάπτυξη

*  Βελτίω ση του θεσμ ικού πλαισ ίου 

► Ο ικονομ ική  υποστήριξη  από Κοινοτικά 

Π ρογράμματα

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

► Α π αρχα ιω μένο  δίκτυο σε π οσοστό * Ιδ ιω τικοπ οίηση -  Δ ημ ιουργία  ιδ ιω τικού

40 % του συνόλου φορέα με π αροχή αντίσ το ιχω ν υπηρεσ ιώ ν

Κ Α Κ ΕΣ

* Ζημ ιές π αρελθόντω ν ο ικονομ ικώ ν 

χρήσεω ν

> Έ λλειψ η  δ ιαφήμισης (προβολή της 

επ ιχείρησης και αναγνώ ρισης του 

έργου της από τους πολίτες)

* Περ ιορ ισμένοι ο ικονομ ικο ί πόροι 

για μεγάλα έργα

* Ανάγκη  π ροσαρμογής της 

οργανω τικής δομής

► Ύ π αρξη ανεκμετάλλευτω ν π άγιω ν 

στο ιχείω ν

* Π ιθανή ο ικονομ ική κρίση

Η πιο σημαντική δύναμη για τη Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι ότι είναι μονοπώλιο , 

αφού δεν υπάρχουν άλλοι φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που 

να έχουν το ίδιο αντικείμενο . Αυτή είναι ταυτόχρονα και μια από τις πιο 

μεγάλες απειλές γι αυτήν καθώς η δημιουργία ανάλογης επιχείρησης θα 

δημιουργήσει ανταγωνιστικές συνθήκες και μοιραία η Δ.Ε.Υ.Α.Π. θα
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χάσει ένα τμήμα της στην αγορά . Αναμφισβήτητα όμως , ο 

σημαντικότερος κίνδυνος είναι το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης της 

επιχείρησης και όλων των Δ.ΕΎ.Α. της χώρας , όταν αυτές 

ολοκληρώσουν τα έργα τα οποία είναι αναγκαία να εκτελεστούν .

Από την άλλη πλευρά , η Δ.ΕΎ.Α.Π. έχει ορίζοντα μελλοντικής 

ανάπτυξης καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στα επόμενα χρόνια να 

κατέχει μητροπολιτική θέση στο νομό Αχαΐας , καθώς αναμένεται να 

μετατεθούν σ’ αυτήν αρμοδιότητες από τις άλλες Δ.ΕΎ.Α. του νομού . 

Αυτή είναι η πιο σημαντική ευκαιρία για τη Δ.ΕΎ.Α.Π. να αναπτυχθεί 

περισσότερο και να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά προς όφελος των 

δημοτών ξεπερνώντας τις αδυναμίες της , η πιο σημαντική από τις 

οποίες είναι η εμφάνιση πολύ μεγάλων ζημιών ( - 868.292.238 δρχ. ) σε 

προηγούμενες οικονομικές χρήσεις , που αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα ανάπτυξης γι αυτήν μέχρι σήμερα .
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XIII. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

i. Προτάσεις έργων ύδρευσης

Η πρώτη προτεραιότητα για τη Δ.ΕΎ.Α.Π. είναι η τηλεδιοίκηση του 

δικτύου , δηλαδή η δημιουργία ενός πίνακα που να αποτυπώνονται με 

φωτεινές ενδείξεις σ’ αυτόν τα παροχόμετρα , τα καταγραφικά 

μανόμετρα και άλλα καίριας σημασίας όργανα για τις γεωτρήσεις , τις 

δεξαμενές και τα αντλιοστάσια . Θα μπορεί έτσι να παρακολουθείται το 

δίκτυο , θ’ ανιχνεύονται αμέσως τα σημεία στα οποία παρουσιάζονται 

βλάβες ή δυσλειτουργίες , θα επισκευάζονται πολύ γρήγορα και έτσι το 

δίκτυο θα λειτουργεί πιο αποδοτικά .

Προτείνεται ακόμη η αντικατάσταση του υπολοίπου 40 % του 

πολεοδομικού δικτύου ύδρευσης της παλιάς πόλης , δηλαδή της Ν.Α. 

πλευράς της πόλης , η δημιουργία 3 δεξαμενών συγκέντρωσης νερού , 

στο Ρηγανόκαμπο , την Αρόη και τα Μποζαϊτικα και η αντικατάσταση 

των περισσοτέρων υδρομέτρων του δικτύου .

Τέλος , εκτιμάται πως η αξιοποίηση του νερού του Πείρου -  

Παραπείρου θα λύσει πολλά από τα προβλήματα επάρκειας νερού που 

απασχολούν τη Δ.ΕΎ.Α.Π. . Το έργο αυτό που είναι στην αρμοδιότητα 

του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στα επόμενα 

χρόνια καθώς σήμερα έχει γίνει μόνο η μελέτη η οποία 

χρηματοδοτήθηκε από το Π Κ.Π.Σ. με 5.000.000.000 δρχ. .

Α. Πρόγραμμα έργων ύδρευσης

Στο τεχνικό πρόγραμμα ύδρευσης του έτους 2002 περιλαμβάνονται τα 

εξής έργα :

1 . Της ενότητας A , τα οποία είναι έργα που έχουν εκτελεστεί αλλά δεν 

έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής τους και έχουν μικρές 

οικονομικές εκκρεμότητες .
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ________ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2002

Α/Α Π Ε Ρ ΙΓΡ Α Φ Η  ΕΡΓΟ Υ Π ΡΟ Υ Π /ΣΜ Ο Σ ΕΡΓΟ Υ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡ ΓΩ Ν  2001 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ
2001 Ο ΛΟ Κ Λ. 2001 κ 'Π Ρ ΙΝ )

ΑΞΙΑ Φ .Π.Α ΑΞΙΑ Φ .Π.Α
ΕΝΟΤΗΤΑ A1 ΔΡΧ ΕΥΡΟ Δ ΡΧ ΕΥΡΩ ΔΡΧ ΕΥΡΩ Δ Ρ Χ ΕΥΡΩ

1

Αντικατάσταση 
τροφοδοτικού 
αγωγού δικτύου 
ύδρευσης επί της 
οδού Πανεπιστημίου

Λ
481.629 1.413 86.693 254

2

Αντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης της πόλης 
της Πάτρας - Παλαιά 
Πόλη I

230.911 678 4 1 .5 6 4

ί

122 ί

I

3

Αντικατάσταση - 
επέκταση δικτύου 
ύδρευσης σε 
διάφορες οδούς της 
πόλης της Πάτρας 
(1998)

154.082 452 27.735

|Δεν έχει
φέρει
τελικό

81 λογαριασμ

4 7
4

Αντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης της πόλης 
της Πάτρας - 
Μεσημβρινή πλευρά - 
Τμήμα Β'

"

282.354 829 50.824

Δεν έχει
φέρει /
τελικό7 

149 . ' λογαριασμ

6 /1
 ̂- _

/



5

Αντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης περιοχών 
Γ ηροκομειού 
Μπεγουλακίου

[

— _
4.468.860 13.115

_

804.395 2.361

Εκκρεμεί ο
τελικός
λογαριασμ
ός μετά την
οριστική
παραλαβή

.

6

Αγωγός μεταφοράς 
νερού από τις 
γεωτρήσεις του 
χειμάρρου Ελεκίστρας 
στις Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας νερού

23.585.000 69.215 4.245.300 12.459

ΣΥΝΟΛΟ 2 9 .2 0 2 .8 3 6 85.702 5 .2 5 6 .5 1 1 15.426
ΕΝΟΤΗΤΑ Β'

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Π ΡΟ Υ Π /ΣΜ Ο Σ ΕΡ ΓΟ Υ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩ Ν 2002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2001 - - 4 ™ ....  ä> . - ■ È

ΑΞΙΑ Φ .Π.Α ΑΞΙΑ I Φ .Π .Α ■ . .
Δ ΡΧ ΕΥΡΩ Δ ΡΧ ΕΥΡΩ ΔΡΧ ΕΥΡΩ Δ Ρ Χ ΕΥΡΩ -iÿm t lW iP P B M ? » ·  ■ - -

1 Ανόρυξη
γεωτρήσεων 19.577.965 57.456 3.524.034 , 10.342 - '

L  /  -  

1 - 

_  /

2

Αντικατάσταση - 
επέκταση δικτύου 
ύδρευσης σε 
διάφορες οδούς της 
πόλης, νέες 
συνδέσεις - 
Πάτρα,2000

91.423.000 268.299 16.456.140 48.294 -

3

Κατασκευή 
τροφοδοτικών 
αγωγών του δικτύου 
ύδρευσης της πόλης 
της Πάτρας

111.410.246 326.956 24.455.908 71.771
—



Συντήρηση 
ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων 
διαφόρων δρόμων 
της πόλης της Πάτρας 
για αποκατάσταση 
τους λόγω των 
εργασιών ύδρευσης - 
Αποχέτευσης -2001

50.000.000 146.735 9.000.000 26.412

Δημοπρατή
θηκε
28/11/2001

ΣΥΝΟΛΟ 50.000.000 146.735 9.000.000 26.412 222.411.C11 652.711 44.436.082 130.407
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ _

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Π ΡΟ Υ Π /ΣΜ Ο Σ ΕΡ ΓΟ Υ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩ Ν 2002

2001
ΑΞΙΑ Φ .Π.Α ΑΞΙΑ Φ .Π.Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δ ΡΧ ΕΥΡΩ Δ Ρ Χ ΕΥΡΩ Δ ΡΧ ΕΥΡΩ Δ ΡΧ ΕΥΡΩ
Αντικατάσταση - 
επέκταση δικτύου 
ύδρευσης σε 
διάφορες οδούς της 
πόλης, νέες 
συνδέσεις - 
Πάτρα,2001

200.000.000 586.941 36.000.000 105.649 U

Υπό
δημοπράτη
ση

Αντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης της πόλης 
της Πάτρας - Ανω 
Πόλη II

400.000.000 1.173.881 72.000J 211.299

fΑντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης της πόλης 
της Πάτρας - Αρόη, 
Παγώνα

850.000.000 2.494.497 153.000.000 449.010

ΣΥΝΟΛΟ 1.450.000.000 4.255.319 261.000.000 765.957
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ'

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩ Ν  2002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

'V



2.001 I -  -
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α ΑΞΙΑ Φ.Π.Α

- ΔΡΧ

αα.>-LU ΔΡΧ ΕΥΡΩ ΔΡΧ ΕΥΡΩ ΔΡΧ ΕΥΡΩ

1

Αντικατάσταση - 
επέκταση δικτύου 
ύδρευσης των 
ενταγμένων 
κοινοτήτων

150.000.000 440.205

I

27.000.000 79.237

_·—

“ - —

2
Προμήθεια και
εγκατάσταση
παροχομέτρων

240.000.000 704.329
_

43.200.000 126.779
Λ

3

Αναβάθμιση 
εγκαταστάσεων 
ΔΕΥΑΠ (Γλαύκος - 
Ταραμπούρα)

50.000.000 146.735

—

9.000.000 26.412 -

4
Αγορά οικοπέδων για 
κατασκευή νέων 100.000.000 293.470 18.000.000 52.825 -

-

δεξαμενών .... ·/.. ,ι

5 Επισκευή δεξαμενών
30.000.000 88.041 5.400.000 15.847

- :
...

6 Κατασκευή νέων 
δεξαμενών 150.000.000 440.205 27.000.000 79.237

— —

7

Έργα βελτίωσης της 
λειτουργίας του 
δικτύου ύδρευσης της 
πόλης -Τηλεδιοίκηση

120.000.000 352.164 21.600.000 63.390
— -

—

8
r

Η/Μ εξοπλισμός 
νέων γεωτρήσεων 60.000.000 176.082 10.800.000 31.695 _ __

II _
9

Αξιοποίηση
υπαρχουσών
γεωτρήσεων

30.000.000 88.041 5.400.000 15.847 - — — — /
•— /

10 Προμήθεια 
υδραυλικών υλικών 30.000.000 88.041 5.400.000 15.847 — -  - __~ —

J

/

11
Προμήθεια - 
αναβάθμιση 
μηχανοργάνωσης

10.000.000 29.347 1.800.000 5.282 - 7

12 GIS 100.000.000 293.470 18.000.000 52.825 • 1 _

'V



I
• — —

- - , _

ΣΥΝΟΛΟ 1.070.000.000 3.140.132 192 600.000 565.224
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ Ε Ρ ΓΟ Υ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ 2002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ
2.001 ΟΛΟΚΛ. 2001 κ'ΠΡΙΝ)
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α^ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α

_ _ " ΔΡΧ Ε Υ Ρ Ω ΔΡΧ Ε Υ Ρ Ω ΔΡΧ Ε Υ Ρ Ω ΔΡΧ Ε Υ Ρ Ω

1 Υδρομάστευση 
πηγών Μπάλα 120.000.000 352.164 21 600.000 63.390 — —

2

Αντικατάσταση - 
επέκταση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της 
πόλης της Πάτρας - 
Ζαρουχλέϊκα

420.000.000 1.232.575 75 600.000 221.864

λ

Αντικατάσταση - r ; ■ ~
επέκταση εσωτερικού
δικτύου ύδρευσης της

3 πόλης της Πάτρας - 
Ψαροφάι,

360.000.000 1 .056 .493 64 800.000 190.169
.ν : ·. : :: ·

Μακρυγιάννη

—

4

Κατασκευή δικτύου 
μεταφοράς από 
γεωτρήσεις 
κοινοτήτων και νέες 
γεωτρήσεις προς το 
υπάρχον δίκτυο

120.000.000 352.164 21 § Ο b ο ο

h
--

5

Αντικατάσταση
επέκταση
εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης της πόλης 
της Πάτρας - Λεύκα, 
Ιτιές

300.000.000 _880.411 54.

1
 

: 
'

158.474

r
1

—

■— V



6

Αντικατάσταση - 
επέκταση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της 
πόλης της Πάτρας - 
Γ ηροκομειό, 
Λυκοχορός

—
I

300.000.000 880.411 54.000.000 158 .474
—

—

-

7

Αντικατάσταση - 
επέκταση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της 
πόλης της Πάτρας - 
Λάγγουρα

400.000.000 1.173.881

.

72.000.000 21 1 .2 9 9
V

_

8

Αντικατάσταση - 
επέκταση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της 
πόλης της Πάτρας - 
Εγλυκάδα, 
Ρηγανόκαμπος

450.000.000 1 .320 .616 81.000.000 237.711 —

—i

I

ί
3

9

Αντικατάσταση - 
επέκταση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της 
πόλης της Πάτρας - 
Μπεγουλάκι

300.000.000 880.411 54.000.000 15 8 :474

—

—
—■

10

Αντικατάσταση 
επέκταση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της 
πόλης της Πάτρας - 
Γλαύκος

420.000.000 1 .232 .575 75.600.000 2 2 1 .8 6 4

11
Έργα ολοκλήρωσης 
του εξωτερικού 
δικτύου της πόλης

700.000.000 2 .0 5 4 .2 9 2 126.000.000 3 6 9 .7 7 3 _



12 Κατασκευή
δεξαμενών 150.000.000 4 4 0 .20 5 27.000.000 79.237

13

Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας 
επιφανειακού νερού 
Χαράδρου

1.000.000.000 2 .9 34 .70 3 180.000.000 528 .247

—

14

Έργα βελτίωσης της 
λειτουργίας του 
δικτύου ύδρευσης της 
πόλης -Τηλεδιοίκηση

550.000.000 1 .614 .087 99.000.000 29 0 .536

Λ

15 Έργα ενίσχυσης του 
υδάτινου δυναμικού 700.000.000 2 .0 54 .29 2 126.000.000 369 .773

- ΣΥΝΟΛΟ 6.290.000.000 18.459 .281 1.132.200.000 3.322.671

Λ



2 . Της ενότητας Β , τα οποία είτε κατασκευάζονται είτε βρίσκονται στο 

στάδιο επιλογής αναδόχου μετά από δημοπρασία .

3 . Της ενότητας Γ , στα οποία έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και 

σχεδιάζεται να δημοπρατηθούν μέσα στο 2002 .

4 . Της ενότητας Δ , τα οποία πρόκειται να μελετηθούν μέσα στο 2002 

και σχεδιάζεται να δημοπρατηθούν εντός του τρέχοντος έτους .

5 . Της ενότητας Ε , τα οποία είναι έργα που στοχεύει η Δ.Ε.Υ.Α.Π. να 

πραγματοποιήσει μέσα στα προσεχή χρόνια , κυρίως με τη 

χρηματοδότηση από το Γ  Κ.Π.Σ. .

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας
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ii. Προτάσεις έργων αποχέτευσης

Στις άμεσες προτεραιότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Π. όσον αφορά τον τομέα 

της αποχέτευσης είναι η επέκταση του αποχετευτικού δικτύου στις 

περιοχές που δεν διαθέτουν , δηλαδή τον Καστελόκαμπο , την Έξω 

Αγυιά και την Περιβόλα . Αμέσως μετά θα γίνει η δημιουργία και 

σύνδεση με το δίκτυο των Δ.Δ. του δήμου , της Ελικίστρας και του 

Ιουλίου 2. Εκτός βέβαια από τις επεκτάσεις προβλέπεται ταυτόχρονα 

και ο εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος δικτύου προκειμένου να 

λειτουργεί πιο αποτελεσματικά προς όφελος των πολιτών και του 

περιβάλλοντος .

Α. Πρόγραμμα έργων αποχέτευσης

Στο τεχνικό πρόγραμμα ύδρευσης του έτους 2002 περιλαμβάνονται τα 

εξής έργα :

1 . Της ενότητας A , τα οποία είναι έργα που έχουν εκτελεστεί αλλά δεν 

έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής τους και έχουν μικρές 

οικονομικές εκκρεμότητες .

2 . Της ενότητας Β , τα οποία είτε κατασκευάζονται είτε βρίσκονται στο 

στάδιο επιλογής αναδόχου μετά από δημοπρασία .

3 . Της ενότητας Γ , στα οποία έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και 

σχεδιάζεται να δημοπρατηθούν μέσα στο 2002 .

4 . Της ενότητας Δ , τα οποία πρόκειται να μελετηθούν μέσα στο 2002 

και σχεδιάζεται να δημοπρατηθούν εντός του τρέχοντος έτους .

5 . Της ενότητας Ε , τα οποία είναι έργα που στοχεύει η Δ.Ε.Υ.Α.Π. να 

πραγματοποιήσει μέσα στα προσεχή χρόνια , κυρίως με τη 

χρηματοδότηση από το Π Κ.Π.Σ. .

2 Το Δ.Δ. Μοίρας δεν ανήκει στη δικαιοδοσία της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2002
Α. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟ 
Σ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

------ΑΡΧΙΚΟΣ—
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 
χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ-  
ΕΡΓΟΥ 2002 
χωρίς ΦΠΑ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟ’

/ --;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(ΕΥΡΩ) ΑΞΙΑ σε ΕΥΡΩ ΧΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡ.ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ /

1 15.96.57
Κ.Α.Α.Ι -κλάδος β (τμήμα 

απο Διακονιάρη εως 
Ανθείας)

( - ) 674.982 12/10/1998 12/4/2002 συνεχιζόμενο 2001
/

2 15.96.63
Αντλιοστάσιο ζώνης (β) & 

συναφή έσνα
9.537.784 4.812.913 '  4/4/2001 4/10/2002

/
συνεχιζόμενο 2001

3 15.96.67

Κατασκευή - ανακατασκευή 
- αποκατάσταση αγωγών 
αποχέτευσης σε διάφορες 

περιοχές της πόλης των 
Πατρών - Εργολαβία Β' 

έτους 2000

1.584.740 330.154 1/2/2001 1/2/2002 συνεχιζόμενο 2001

•

4 15.97.15
Συλλεκτήρας όμβριων 

περιοχής οδού 
Μ. Αλεξάνδρου

2.289.068 440.205 11/4/2001 11/6/2002 συνεχιζόμενο 2001

5 15.97.17
Αντιπλημμυρική προστασία 

περιοχής Τερψιθέας και 
συναφή έργα

V

763.023 440.205 (-) (-)

στάδιο πριν την 
υπογραφή 
σύμβασης 

χο.πεσ: 5 υήνες

6 15.97.16

Εργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας περιοχών 

Εγλυκάδος, Ζαβλανίου και 
Ανω Προαστίου

4.108.584 4.108.584 (-) (-)

στάδιο επικύρωσης 
πρακτικού 

αποσφράγισης 8t 
κατακύρωσης 
δημοπρασίας 

χρ.περ: 18 μήνες



7 15.96.69

Κατασκευή - ανακατασκευή 
- αποκατάσταση αγωγών 
αποχέτευσης σε διάφορες

2.670.580 2.670.580
περιοχές της πόλης των 
Πατρών - Εργολαβία Α' 

έτους 2001

ΣΥΝΟΛΟ A : 20.953.77$ 13.477.623

\



-  -—

—

(-) (-)

i

στάδιο ελέγχου 
φακέλων 

συμμετεχόντων 
ημερ.δημοπρασϊας 

25/7/2001

1
-1 _ i

// —-

—

*



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2002

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
Σ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2002 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(ΕΥΡΩ) ΑΞΙΑ (σε ΕΥΡΩ) ΦΠΑ (σε ΕΥΡΩ)
ΧΡΟΝΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 Συλλεκτήρας λυμάτων παραλιακών υποζωνών 
α6, α7 (από Παπαφλέσσα εως Γλαύκο) (-) 9.391.049 1.690.389

λ

2 Συλλεκτήρας λυμάτων παραλιακής υποζώνης 
(από Γλαύκο εως Ιδομενέακ;) (-) 3.815.114 686.720

3 Δευτερεύον δίκτυο περιοχής Ανω 
Ποοαστείου ανανπ Π.Ε.Ο (-) 4.402.054 792.370

4 Αποχέτευση οδού Λεύκας (-) 1.467.351 264.123
5 Εύβοιας - Παπαναστασίου (-) 2.934.703 528.247

6
Κατασκευή - ανακστασκευή - αποκατάσταση 
αγωγών αποχέτευσης σε διάφορες περιοχές 
π κ πόληο των Πατοών - 2002

(-) 2.347.762 422.597

7 Υπερχείλιση αντλιοστασίου (ε) (-) 2.934.703 528.247

8

Ηλεκτρομηχανολογικά (και δομικά όπου 
απαιτείται) έργα αντλιοστασίων (β)οδού 
Ανθείας, (ε) οδού Αυστραλίας, (α5) οδού 
Βότση και (α6) οδού Ιεοοθέου.

(-) 1.173.881 211.299

9 Δίκτυο αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ δημοτικών 
διαμερισμάτων Ελεκίστρας και Νέου Σουλίου / « 2.054.292 369.773

10 Κεντρικοί συλλεκτήρες λυμάτων περιοχών 
Κάτω Προαστίου και Καστελλοκάυπου 1.467.351 264.123

11 Αποχέτευση περιοχής Τραάκη (-) 293.470 52.825

12 Καθαρισμός φρεατίων συλλογής όμβριων j  
υδάτων - 2002 (-) 117.388 21.130

13 Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης (-) 293.470 52.825
14 Εργα με αυτεπιστασία (-) 146.735 26.412

ΣΥΝΟΛΟ Β 32.839.325 3.433.602

Λ



Γ. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΙΩΘΕΙ

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟ 
Σ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ χωρίς 

ΦΠΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑ  ΤΟ 2002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΦΠΑ
(σε ΕΥΡΩ) (σε ΕΥΡΩ) (σε ΕΥΡΩ)

1 15.96.40 Κατασκευή συλλεκτήρων όμβριων 
Σ Ι και λυμάτων γ96 2.641.233 470 < 85

2 15.97.08
Συλλεκτήρας όμβριων Α15 
(Λευκωσίας) 1.056.493 46.121 8.302

3 15.97.07 Συλλεκτήρας όμβριων Α14 
(Ay.Σοφίας) 2.817.315 275 49

4 15.97.11
Συλλεκτήρας όμβριων Α2 
(Ιεροθέου) 2.641.233 418 75

5 15.97.13
Συλλεκτήρας όμβριων A l l  
(Αράτου), Α12 (Καρόλου) και Α13 
(Νόουαν)

2.538.518 293 53

6 15.97.09
Συλλεκτήρας όμβριων Α16 
(Αμερικής) 3.052.091 152.774 27.499

7 15.96.49
Αντλιοστάσιο, καταθληπτικός 
αγωγός και συλλεκτήρας λυμάτων 
υποζώνπς α5

2.230.374 /  1.467
/

264

8 15.96.51
Αποχέτευση αρκτικής περιοχής 
ανάντη Π.Ε.Ο 7.190.022 /  1.725

/
310

9 15.96.52
Κατασκευή αποχετευτικών 
αγωγών σε διάς»ρους οδούς της 
πόλης των Πατοών -1997

1.349.963 /  396
1'

71

10 15.96.53
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 
και αποχέτευσης περιοχής οδού 
Ηφαίςττου

645.635
/

29.347 5.282

'V



11 15.96.55

Κατασκευή αποχετευτικών 
αγωγών σε διάφορους οδούς της 
πόλης των Πατρών (1997 - τμήμα 
BU ___________________________

1.584.740 87.904 15.823

12 15.96.56

Κατασκευή αποχετευτικών 
αγωγών σε διάφορους οδούς της 
πόλης των Πατρών (1997 - τμήμα 
Γ Ί

1.423.331 29.347 5.282

13 15.96.47 Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός 
(ΚΑΑΙ) από Αγ.Σοφίας εως Κανάρη 4.812.913 1.174 211

Λ

14 15.96.48 Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός 
(ΚΑΑΙ) από Κανάρη εως Βενιζέλου 4.783.566 117.388 21.130

15 15.96.50
Κεντρικός Αποχετευτικός αγωγός 
(Κ.Α.Α.Ι- κλάδος δ) 7.190.022 180.452 32.481

16 15.96.58

Κατασκευή αποχετευτικών 
αγωγών σε διάφορους οδούς της 
πόλης των Πατρών 1998 (τμήμα 
Δ)____________________________

1.672.781 58.694 10.565

17 15.96.59

Κατασκευή αποχετευτικών 
αγωγών σε διάφορους οδούς της 
πόλης των Πατρών 1998 (τμήμα 
Β )

1.496.698 29.347 5.282

- 7

18 15.97.14 Συλλεκτήρας όμβριων περιοχής 
Λάννουοα - Αν.Νεκταοίου

3.140.132 328.977 j  59.216

19 15.96.60 Συνδέσεις συλλεκτήρα Κ.Α.Α.ΙΙ 1.555.393 29.347 5.282

20 15.96.61
Κατασκευή έργων αποχέτευσης σε 
διάφορες περιοχές της πόλης των 

Πατρών - 1999
1.614.087 198.973

/

/  35.815
— 1

21 62.07.05 Καθαρισμός φρεατίων συλλογής 
όμβριων υδάτων -2000

108.584 22.010 3.962

22 62.07.06 Καθαρισμός φρεατίων συλλογής 
όμβριων υδάτων -2001 146.735 68.618 12.351

23 15.96.65 Δίκτυο αποχέτευσης οδού 
Ρ.Φεοαίου και συναφή έργα 1.526.045 160.117 28.821

V



2 4 15.96.66

Κατασκευή - ανακατασκευή - 
αποκατάσταση αγωγών 

αποχέτευσης σε διάφορες 
περιοχές της πόλης των Πατρών - 

_____________ 200Q_____________

1.760.822 29.347 5.282

2 5 15.96.64
Αντλιοστάσιο ζώνης (ε) & συναφή 

_____________ έργα_____________
4.328.687 540.585 97.305

2 6
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων Δήυου Πατοέων 10.858.401 1.115.187 200.734

2 7

Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης 
επεξεργασμένων λυμάτων Ε.Ε.Λ 

Πατοών και συναφή έονα
2.347.762 391.803 Α 70.525

ΣΥΝΟΛΟΓ' 76.513.573 3.622.558 652.0601

/
/

f

ί



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2002

Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΦΠΑ (ΕΥΡΩ) (-)

1 Μηχανοργάνωση Υπηρεσίας Αποχέτευσης 58.694 Α 10.565 (-)

2 Εξοπλισμός συνεργείων συντήρησης 
δικτύου (κάυεοεο. υπαλόνια. ...κλπ!

293.470 52.825 (-)

3 Αποφρακτικό μηχάνημα 352.164 63.390 (-)
[ΣΥΝΟΛΟ Δ 704.329 126.779

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β +Γ+Δ) 50.643.835 9.115.890



iii. Προτάσεις βελτίωσης εγκαταστάσεων

Τα κτίρια στα οποία στεγάζεται η Δ.ΕΎ.Α.Π. σύντομα θα 

καταργηθούν , καθώς προβλέπεται να κατασκευαστούν καινούργια 

κτίρια σε νέο οικόπεδο , τα οποία θα διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες 

εγκαταστάσεις . Αναμένεται πως μέσα στην επόμενη τριετία θα γίνει η 

μεταστέγαση της Δ.ΕΎ.Α.Π. στο νέο της χώρο .

IV. Προτάσεις εξοπλισμού

Ταυτόχρονα με τη μεταφορά των εγκαταστάσεων της Δ.ΕΎ.Α.Π. θα 

γίνει και η προμήθεια του νέου εξοπλισμού της . Αναμένεται ν’ 

αγοραστούν καινούργια έπιπλα , τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές για όλα τα γραφεία και καινούργια μεταφορικά μέσα ( 

επιβατικά , φορτηγά κ.λ.π.).

Όσον αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό της Δ.ΕΎ.Α.Π. δεν 

προβλέπεται κάτι συγκεκριμένο για εκείνη την περίοδο , καθώς αυτός 

ανανεώνεται διαρκώς και η επιχείρηση διαθέτει πάντα τα πιο εξελιγμένα 

τεχνολογικά μηχανήματα .

V. Προτάσεις οργανωτικής αναδιάρθρωσης

Η οργανωτική αναδιάρθρωση της Δ.ΕΎ.Α.Π. είναι επιτακτική ανάγκη 

καθώς λειτουργεί με αυτή τη δομή σχεδόν 11 χρόνια , από τον 

Οκτώβριο του 1991 . Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν , από τότε μέχρι 

σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας 

της επιχείρησης και τις απαιτήσεις των πολιτών για τις υπηρεσίες που 

απολαμβάνουν Αναμένεται να τροποποιηθεί ο Οργανισμός 

Εσωτερικής Υπηρεσίας ( Ο.Ε.Υ. ) όταν θα γίνει η μεταφορά των 

εγκαταστάσεων της επιχείρησης στο νέο της χώρο .
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Αναλυτικότερα , προτείνεται να τροποποιηθεί ο Ο.ΕΎ. έτσι ώστε να 

προσληφθούν περισσότεροι επιστήμονες ΠΕ και ΤΕ , π.χ. Τοπογράφοι 

Μηχανικοί, Μηχανολόγοι , Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί, Γεωλόγοι 

κ.λ.π. , οι οποίοι θα βοηθήσουν στην καλύτερη σχεδίαση και κατασκευή 

των έργων της Δ.ΕΎ.Α.Π. . Ακόμη , με την πρόσληψη χειριστών 

μηχανημάτων έργων , τεχνιτών και εργοδηγών θα ολοκληρώνονται τα 

έργα και θα διορθώνονται οι βλάβες των δικτύων ταχύτερα . Αυτές οι 

προσλήψεις όμως δεν θα πρέπει να δημιουργήσουν περαιτέρω 

οικονομικά προβλήματα στην επιχείρηση , αφού ήδη η διαρκής αυξητική 

πορεία των αμοιβών του προσωπικού σε σχέση με το σύνολο των 

εξόδων σε ποσοστά της τάξης του 68 % είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί. 

Την ίδια πολιτική , μείωσης αυτών των ανελαστικών δαπανών , πρέπει 

να υιοθετήσουν και άλλες επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης και κυρίως ο 

ευρύτερος δημόσιος τομέας που ασφυκτιά λόγω του υπεράριθμου 

προσωπικού και των δαπανών γι αυτό , με επακόλουθο την 

αναποτελεσματικότητά του και την κακή παροχή υπηρεσιών στους 

πολίτες.

Τέλος , τα στελέχη της Δ.ΕΎ.Α.Π. θεωρούν απολύτως απαραίτητα τη 

δημιουργία ενός γραφείου έρευνας και ανάπτυξης , σκοπός του οποίου 

θα είναι η παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και οι μελέτες 

προκειμένου αυτές να εφαρμοστούν για την επιχείρηση .

vi. Βελτίωση θεσμικού πλαισίου Δ.Ε.Υ.Α.

Τα διοικητικά στελέχη της Δ.ΕΎ.Α.Π. θεωρούν πως για την 

αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων των Δ.Ε.Υ.Α. και γενικά την 

ανάπτυξη του θεσμού είναι άμεση ανάγκη η τροποποίηση του θεσμικού 

πλαισίου τους . Κι αυτό γιατί εμφανίζει πολλές αντιφάσεις , αφού οι 

όποιες νομοθετικές αλλαγές έγιναν κατά τη διάρκεια της 17 ετούς 

πορείας του θεσμού των δημοτικών επιχειρήσεων , ήταν περιστασιακές
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και προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τη μία αδυναμία δημιουργούσαν 

πλήθος άλλων . Μερικές από τις ρυθμίσεις που δημιουργούν 

προβλήματα για τις Δ.ΕΎ.Α. είναι :

Η διακοπή της δανειοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων , τι οποίο δεν μπορεί πλέον να εγγράφει υποθήκες , αφού 

τις ατέλειες των Ο.Τ.Α. απολαμβάνουν και οι επιχειρήσεις τους και 

ιδίως οι αμιγείς.

Η υπαγωγή τους στο Ν. 2190/1994 για τις προσλήψεις , το 

γνωστό ως νόμο Πεπονή .

Η υπαγωγή τους στο Ν. 1418/1984 όσον αφορά την ανάθεση των 

έργων

Η υπαγωγή των προμηθειών τους ( για πάνω από 60.000.000 

δρχ. ) στους κανονισμούς προμηθειών του Δημοσίου .

Η κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών .

Όλα τα παραπάνω έχουν φέρει σήμερα το θεσμό σε δυσχερή θέση 

και ακυρώνουν το χαρακτήρα των επιχειρήσεων ως τέτοιες που 

λειτουργούν στα πλαίσια της ιδιωτικής οικονομίας . Εκτός από την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών με την άμεση ουσιαστική 

βελτίωση του θεσμού των Δ.ΕΎ.Α. προτείνεται και η ενίσχυση της 

Ε.Δ.ΕΎ.Α. προκειμένου να επεκταθούν οι δράσεις της προς όφελος των 

Δ.ΕΎ.Α. , δηλαδή να τις υποστηρίζει σε θέματα νομικά , management,

οργάνωσης και λειτουργίας , εξεύρεσης χρηματοδοτήσεων , 

αλληλοπληροφόρησης και ενημέρωσης για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές 

και Προγράμματα .
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XIV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μέσα στα δεκαεπτά χρόνια δραστηριότητας των επιχειρήσεων της 

αυτοδιοίκησης έχουν καταγραφεί πολύ σημαντικά θετικά επιτεύγματα , 

όπως είναι η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων , η 

κινητοποίηση του ενδογενούς δυναμικού και η δημιουργία χιλιάδων 

νέων θέσεων απασχόλησης . Παράλληλα όμως , ο θεσμός δεν 

απέδωσε τα αναμενόμενα , καθώς ανατέθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση 

η επίλυση αυτών των χρόνιων και πολύπλοκων προβλημάτων χωρίς 

να της δοθούν τα απαραίτητα εφόδια για την πραγματοποίησή τους . Το 

αποτέλεσμα ήταν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις με περιορισμένη 

οικονομική αυτοδυναμία , με αναποτελεσματικές διοικήσεις και χωρίς να 

μπορούν να εκμεταλλευτούν το σημαντικότερο πλεονέκτημά τους : την 

ευελιξία που διακρίνει τον ιδιωτικό τομέα .

Ειδικότερα , όσον αφορά τη Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας , διαπιστώνουμε πως 

σε γενικές γραμμές λειτουργεί ευέλικτα και αποδοτικά προσφέροντας 

στους πολίτες -  πελάτες της ποιοτικές υπηρεσίες ενώ ταυτόχρονα δεν 

αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα .

Στον τομέα της Ύδρευσης έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλά έργα τα 

οποία βοήθησαν στην αντιμετώπιση πολλών και σημαντικών 

προβλημάτω ν ( υφαλμυρότητα , απώλειες δικτύου ) . Ακόμη , έχει γίνει 

αντικατάσταση του δικτύου σε ποσοστό 60 % και συνεχίζεται μέχρι να 

ολοκληρωθεί . Επίσης , πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν και 

βρίσκονται σε εξέλιξη έργα καίριας σημασίας τα οποία συντελούν στον 

εκσυγχρονισμό του δικτύου .

Στον τομέα της Αποχέτευσης έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

επέκταση του δικτύου στις περιοχές του δήμου που δεν διαθέτουν . 

Ταυτόχρονα , όπως και για την ύδρευση , καταβάλλεται προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού , καλής συντήρησης του δικτύου και διόρθωσης των
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βλαβών όσο το δυνατόν γρηγορότερα προκειμένου να εξυπηρετούνται 

οι πολίτες με τον καλύτερο τρόπο .

Ακόμη , η κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού Επεξεργασίας 

Λυμάτων είναι το πιο σημαντικό έργο της Δ.ΕΎ.Α.Π. καθώς έχει 

δυναμικότητα επεξεργασίας λυμάτων για 180.000 κατοίκους και βοηθά 

καθοριστικά στην απορρύπανση του Πατραϊκού Κόλπου και της 

ευρύτερης περιοχής .

Επιπλέον , βλέπουμε ότι η Δ.ΕΎ.Α.Π. είναι άρτια εξοπλισμένη τόσο 

με μηχανήματα και φορτηγά όσο και με μεταφορικά μέσα . Παράλληλα 

φαίνεται πως δεν πρόκειται ν’ αντιμετωπίσει προβλήματα στο μέλλον 

καθώς ανανεώνει διαρκώς τον εξοπλισμό της και παρακολουθεί τις νέες 

τεχνολογίες.

Όσον αφορά την οικονομική πορεία της Δ.ΕΎ.Α.Π. , από τους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ καλή και 

μάλιστα το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της είναι η μη εξάρτησή της από 

δανειακά κεφάλαια . Η ύπαρξη όμως ζημιών για το έτος 2001 και οι 

μεγάλες ζημιές των προηγούμενων οικονομικών χρήσεων αποτελούν 

ανασταλτικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησης .

Άλλος ένας ανασταλτικός παράγοντας για τη Δ.ΕΎ.Α.Π. και όλες τις 

Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας είναι το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν . 

Όλες οι μη προσεκτικές θεσμικές και νομοθετικές αλλαγές οι οποίες 

έχουν γίνει συγκράτησαν την ώθηση που θα μπορούσε να έχει ο 

θεσμός .

Αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δ.ΕΎ.Α.Π. μπορούν ν’ 

απαλειφθούν με το συνδυασμό μιας σειράς δράσεων . Πρώτα απ’ όλα 

απαιτείται η ριζική βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της προκειμένου να 

καταργηθούν οι αρνητικές για την ανάπτυξή της ρυθμίσεις , π.χ. ο Ν. 

2527/1997 για την πρόσληψη του προσωπικού της , ο Ν. 2459/1997 για
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την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών της , ο Ν. 1892/1990 για 

τις επιχορηγήσεις των επενδύσεών της κ.λ.π.

Επίσης , απαιτείται η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της ( Ο.ΕΎ. ) , προκειμένου να αυξηθεί το επιστημονικό 

προσωπικό και να αναδιοργανωθούν τα γραφεία και οι αρμοδιότητες 

των διευθυντικών στελεχών της . Η βελτίωση αυτή είναι απαραίτητη για 

να πάρει η επιχείρηση κλίση προς την ανάπτυξη και την άνοδο της 

ποιότητας των υπηρεσιών της . Ταυτόχρονα όμως θα συντελέσει και 

στη μείωση της ανεργίας που ταλανίζει την περιοχή του δήμου ( 6.230 

άνεργοι , ποσοστό 11,14 % ) , καθώς η επιχείρηση στην ανοδική της 

πορεία θα επεκτείνει τα αντικείμενα δράσης της και έτσι θ’ απασχολεί 

και περισσότερο προσωπικό ( επιστήμονες , εργάτες , τεχνίτες κ.λ.π. ). 

Ήδη το πρώτο βήμα έγινε με τη δημιουργία του βιολογικού καθαρισμού 

και την πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία του .

Τέλος , η σημαντικότερη κίνηση είναι να υποστηριχτεί από τον 

κρατικό μηχανισμό τόσο σε οικονομικούς πόρους όσο και σε ενίσχυση 

αρμοδιοτήτων το συλλογικό τους όργανο , η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. . Κι αυτό γιατί μ’ 

αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτή η προσφορά της απαιτούμενης 

επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης που έχουν ανάγκη οι Δ.Ε.Υ.Α. 

και θα επ ιτευχθεί η επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών σε 

επιχειρησιακά θέματά τους . Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. δεν πρέπει να αναλώνεται 

πλέον σε συνδικαλιστικά θέματα , αλλά να παίξει το ρόλο του ρυθμιστή 

των θεμάτων που απασχολούν τις Δ.Ε.Υ.Α. και του καθοδηγητή τους 

προς την ανάπτυξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Οδηγός Δ.Ε.Υ.Α. , Σύσταση , Οργάνωση , Λειτουργία 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. , ΑΘΗΝΑ 2000

Θέματα Οργάνωσης , Λειτουργίας και Προσωπικού Δήμων , 

Κοινοτήτων και Δημοτικών ή Κοινοτικών Επιχειρήσεων , Θεοδώρου Δ. 

Ιωάννη , Έκδοση Δήμου Καλαμαριάς , ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1996

Οι Αναπτυξιακοί Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης , Παναγιώτης Γ. 

Μαΐστρος , « ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ » - Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ , ΕΚΔΟΣΗ 2000

Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας , Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.Α. , Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ΑΘΗΝΑ 1995

Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας , Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. , Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Α.Ε. , ΑΘΗΝΑ 2000

Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας με ερμηνευτικές σημειώσεις , Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. , ΑΘΗΝΑ 1993

Τετράδια Αυτοδιοίκησης , Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. , Δεύτερη Έκδοση , 2/98 

Τετράδια Αυτοδιοίκησης , Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. , 3/98 

Δήμος , Διμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό για Θέματα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης , Τεύχος 5 , ΙΟΥΛΙΟΣ -  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001

Τοπική Αυτοδιοίκηση -  Αποκέντρωση , Δίμηνη Επιθεώρηση , 

Τεύχος 1 , ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999

Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. , Περίοδος Γ’ 

, Τεύχος 93 (Δ) , ΑΠΡΙΛΙΟΣ -  ΜΑΙΟΣ 1998
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ΠΗΓΕΣ

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας ( Ε.Σ.Υ.Ε.)

- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

( Δ.Ε.Υ.Α.Π. )

ΔΗΜΟΣ Πατρών 

INTERNET www.deyap.gr 

- www.eetaa.gr

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
- Ο.Τ.Α. : Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- Δ.Ε.Υ.Α. : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης

- Κ.Ε.Κ. : Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Ε.Ε.Τ.Α.Α. : Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης

- Κ.Ε.Δ.Κ.Ε : Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος

- Τ.Ε.Δ.Κ. : Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων

- Ε.Σ.Υ.Ε. : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

- ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. : Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης

- Β.Κ. : Βιολογικός Καθαρισμός

- Δ.Δ : Δημοτικό Διαμέρισμα

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

125

http://www.deyap.gr
http://www.eetaa.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I . ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

II . ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3
III . Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4

i . Κατηγορίες επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης 7

A . Αυτοτελής δημιουργία επιχειρήσεων από έναν ή

περισσότερους δήμους ή κοινότητες 7

Β . Συμμετοχή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

σε επιχειρήσεις 9

1 . Συμμετοχή σε επιχειρήσεις που διέπονται από τον

Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα 10

ϋ . Βήματα σύστασης και έναρξης λειτουργίας δημοτικών /

κοινοτικών επιχειρήσεων 15

IV . ΥΔΡΕΥΣΗ -  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 17

V . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 21

i . Γενικά για το νομό Αχάί'ας 21

ü . Δείκτες γήρανσης και εξαρτώμενου πληθυσμού 25

ίϋ . Περιοχή μελέτης 26

ÎV . Πληθυσμιακή πυκνότητα 27

V . Στοιχεία απασχόλησης 28

VI . ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Δ.Ε.Υ.Α. 31
VII . ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 38
VIII . ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΤΡΑΣ 39
i . Τρόπος πρόσληψης προσωπικού για πλήρωση θέσεων 40

ϋ . Οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας 41

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

126



IX . ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 43

i . Πηγές νερού 43

ü . Έργα ύδρευσης 44

IV . Προβλήματα κατά την εκτέλεση του έργου 48

V . Τρόπος ύδρευσης της πόλης της Πάτρας 48

v i . Διαχείριση δικτύου νερού 50

v ii. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού 53

A . Κροκίδωση -  Καθίζηση 56

Β . Έργα εισόδου -  Προσθήκη χημικών 57

C . Διύλιση 58

D . Απολύμανση 59

v i l i . Ποιότητα νερού 60

ix . Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά 62

X . Επάρκεια νερού 62

xi . Συντήρηση -  Βλάβες του δικτύου 62

χϋ. Προληπτική συντήρηση 63

xiii . Τιμολόγηση νερού 64

χίν . Φορείς εκτέλεσης των έργων -  Χρηματοδότηση 69

X . ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 70

i . Δίκτυο αποχέτευσης αστικών λυμάτων 71

ϋ . Έργα αποχέτευσης 72

A . Βασικά έργα αποχέτευσης λυμάτων 77

Β . Έργα αποχέτευσης όμβριων 80

1 . Κεντρική ζώνη της πόλης 80

2 . Νοτιοδυτική πλευρά της πόλης 80

3 . Αρκτική ζώνη 81

i i i . Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης 84

IV . Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης 85

V . Τέλη χρήσης αποχέτευσης 87

vi . Βιολογικός Καθαρισμός 87

A . Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 89

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

127



1 . Ανάλυση διαφορών σε σχέση με τα αρχικά

προβλεπόμενα 99

2 . Προβλήματα κατά την εκτέλεση του έργου 100

3 . Εκτίμηση δυνατότητας επίτευξης των προβλεπόμενων

αποτελεσμάτων 102

X I. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 104

ί . Μεταφορικά μέσα 104

ü . Μηχανήματα 105

XII . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΤΡΑΣ 107

ί. Ανάλυση 107

ü . Χρηματοοικονομικοί δείκτες 109

ί ί ί . Κριτική επί των οικονομικών της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 111

ίν . Ανάλυση S.W.O.T./Δ.Α.Ε.Α. 112

XIII . ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 115

ί . Προτάσεις έργων ύδρευσης 115

A . Πρόγραμμα έργων ύδρευσης 115

π . Προτάσεις έργων αποχέτευσης 117

A . Πρόγραμμα έργων αποχέτευσης 117

ίίί . Προτάσεις βελτίωσης εγκαταστάσεων 118

ίν . Προτάσεις εξοπλισμού 118

V . Προτάσεις οργανωτικής αναδιάρθρωσης 118

vi . Βελτίωση θεσμικού πλαισίου Δ.Ε.Υ.Α. 119

XIV . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 121
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 124

ΠΗΓΕΣ 125

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

128



ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Π ΙΝΑΚΑΣ 1 Π οσοστια ία  κατανομή τω ν επ ιχειρήσεω ν της αυτοδ ιο ίκησης

κατά κατηγορία  12

Π ΙΝΑΚΑΣ 2 Ταξινόμηση  δημοτικώ ν /  κο ινοτικώ ν επ ιχειρήσεω ν σε κλάδους

ο ικονομ ικής δραστηρ ιότητας 13

Π ΙΝ ΑΚΑΣ 3 Π οσοστια ία  κατανομή τω ν επ ιχειρήσ εω ν της αυτοδ ιο ίκησης

κατά κατηγορία  για την Π ερ ιφέρεια  Δ υτικής Ελλάδας 14

Π ΙΝ ΑΚΑΣ 4 Π οσοστια ία  κατανομή του π ροσω π ικού των Δ .Ε .Υ .Α . κατά

επ ίπ εδο εκπ α ίδευσης και σχέση εργασ ίας 18

Π ΙΝ ΑΚΑΣ 5 Ο ικονομ ικά  ενεργός και μη ενεργός π ληθυσ μός κατά φύλο και

ομάδες ηλικ ιώ ν ( απ ογραφ ή 1991 ) 22

Π ΙΝΑΚΑΣ 6 Π ληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικ ιώ ν 24

Π ΙΝ ΑΚΑΣ 7 Δ είκτες εξαρτώ μενου π ληθυσ μού και γήρανσης 26

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Π ληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου Πατρώ ν 27

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Π ληθυσμιακή π υκνότητα  Δήμου Πατρώ ν 28

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Κατανομή απ ασχολουμένω ν ανά τομέα π αραγω γής 29

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Συγκεντρω τικός π ίνακας π ληρω μώ ν ( σε δραχμές και ECU ) 45

Π ΙΝΑΚΑΣ 12 Χ ρηματοδοτική  π ρόοδος 47

Π ΙΝΑΚΑΣ 13 Φ υσική π ρόοδος 47

Π ΙΝΑΚΑΣ 14 Χ ημ ικά  Χαρακτηρ ιστικά  61

Π ΙΝΑΚΑΣ 15 Ενδεικτική τιμολόγηση νερού σε δ ιάφορες Δ .Ε.Υ .Α. της χώ ρας 66

Π ΙΝΑΚΑΣ 16 Συγκεντρω τικός π ίνακας π ληρω μώ ν ( ποσά σε Euro ) 73

Π ΙΝΑΚΑΣ 17 Φ υσ ική π ρόοδος ( π οσά σε Euro ) 74

Π ΙΝ ΑΚΑΣ 18 Συγκεντρω τικός π ίνακας π ληρω μώ ν ( ποσά σε Euro ) 75

Π ΙΝ ΑΚΑΣ 19 Φ υσ ική π ρόοδος 76

Π ΙΝ ΑΚΑΣ 20 Συγκεντρω τικός π ίνακας π ληρω μώ ν ( ποσά σε Euro ) 95

Π ΙΝΑΚΑΣ 21 Φ υσική π ρόοδος 97

Π ΙΝΑΚΑΣ 22 Βασ ικές κατηγορίες εσόδω ν -  εξόδω ν για το 2001 108

Δ ΙΑ ΓΡ Α Μ Μ Α  1 Σύνθεση π ληθυσμού της Α χά ίας κατά φύλο , 1961-1991 25

Δ ΙΑΓΡ Α Μ Μ Α  2 Κατανομή απ ασχολουμένω ν ανά τομέα π αραγω γής 30

Σχήμα 1 Μ ήτρα Δ .Α .Ε .Α . : Α ξιολόγηση  Δ .Ε.Υ .Α. Πάτρας 113

Μελέτη : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης -Αποχέτευσης 129
Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

• N. 1069/1980

• N. 2527/1997

• ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.ΕΎ.Α.Π.

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.ΕΎ.Α.Π.

• ΧΑΡΤΗΣ 1 « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΠΑΤΡΑΣ »

• ΧΑΡΤΗΣ 2 « ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ »



Κωοιξ Νομών 1980 t o o
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άποχετεύσεως τών όμβρίων ύδάτων τών άκινήτων, τά 

τής άποχετεύσεως χαμηλών χώρων καί έπιφανειών, τά 

τής διαδικασίας συνδέσεως μετά τού δικτύου άποχε

τεύσεως, τά τής διακοπής τών συνδέσεων, αί άντίστοι- 

χοι έν γένει ύποχρεώσεις τών ιδιοκτητών άκινήτων τών 

κατοίκων, καί λοιπών όργανισμών ή έπιχειρήσεων κοι

νής ώφελείας, ώς καί τά σχετικά δικαιώματα τών 

άργάνων τής έπιχειρήσεως, τά πρός ύπολογισμόν τού 

τέλους συνδέσεως λαμβανόμενον ύπ’ δψιν μήκος 

συνδέσεως δΓ άκίνητα έχοντα προσόψεις έπί πλειό- 

νων τής μιας όδών, ό τρόπος ύπολογισμού τής έπιβα- 

ρύνσεως τών άκινήτων έπί τοϋ αύτού οικοπέδου είς δ 

ύφίσταται κάθετος Ιδιοκτησία, ό τρόπος κατασκευής 

ύπό τής έπιχειρήσεως ής έξωτερικής διακλαδώσεως 

πρός σύνδεσιν άκινήτων, ών οί ύπόχρεοι πρός τούτο 

ύποβάλλουν έντός τής ταχθείσης προθεσμίας ύπό τής 

έπιχειρήσεως τά πρός έκτέλεσιν τής συνδέσεως δικαι- 

ολογητικά καί τά τής είσπράξεως τών δαπανών συνδέ

σεων έν τή περιπτώσει ταύτη ώς καί πάσα λεπτομέρεια 

περί τήν λειτουργίαν, συντήρησιν καΓ έκμετάλλευσιν 

τών έργων τής έπιχειρήσεως.

3. ΔΓ άποφάσεοχ; τού Διοικητικού Συμβουλίου τής 

έπιχειρήσεως, έγκρινομένης ύπό τοϋ Νομάρχου, καθο

ρίζονται τά τής λειτουργίας τού δικτύου ύδρεύσεως,

Ιδία δέ ό τρόπος τοϋ καθορισμού έκάστοτε τής τιμής 

τοϋ ϋδατος, τά τής διανομής αύτού, τά τής δικαιοδο

σίας συνδέσεως μετά τοϋ δικτύου ύδρεύσεως, τά τής 

διακοπής τών συνδέσεων, τά τής έγγυήσεως χρήσεως 

ύδρομετρητών, τά τών διακλαδώσεων τοϋ δικτύου, τά 

ύπόχρεα πρός σύνδεσιν άκίνητα καί οί ύπόχρεοι κατα

βολής τών πάσης φύσεως τελών ύδρεύσεως καί αί 

ύποχρεώσεις αύτών, ώς καί αί άντίστοιχοι έκ τούτων 

κυρώσεις καί πάο' έν γένει, περί τήν λειτουργίαν, 

συντήρησιν καί έκμετάλλευσιν τών έργων ύδρεύσεως 

τής έπιχειρήσεως, λεπτομέρεια. |

Μέχρι τής έκδόσεως τών κανονισμών τούτων έφαρ- 

μόζονται τά έν Ισχύϊ τιμολόγια καί οί κανονισμοί τών 

ύπηρεσιών ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως τού Δήμου ή 

Κοινότητες ή Συνδέσμου ύπό τών όποίων Ιδρύεται ή 

έπιχέίρησις.

Ί  · 1 1• Απαλλοτριώσεις.'

ί| I , , I
Άρθρ. 24. -  1. Τά ύπό τής έπιχειρήσεως έκτελου- 

μενα έργα χαρακτηρίζονται δημοσίας ώφελείας, τά δέ 

διά ταϋτα, ώς καί διά τάς συναφείς έγκαταστάσεις 

, άναγκαιοΰντα άκίνητα, άπαλλοτριοΰνται άναγκαστικώς 

1 ύπέρ καί δαπάνοις αύτής, κατόπιν άποφάσεως τοϋ 

Διοικητικού Συμβουλίου, έφαρμοζομένων κατά τά λοι- 

* πά τών περί άναγκαστικών άπαλλότριώσεων τών Δήμων -· | 

καί Κοινοτήτων έκάστοτε Ισχυουσών διατάξεων. Καθ' ;| 

δμοιον τρόπον συνιστώνται άναγκαστικώς καί δουλείαι ·|| 

οίασδήποτε μορφής. (. I 1 ' iVfrlf

2. Αί διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 797/1971 «περί άναγκαστί-# 
κών άπαλλότριώσεων» καί αί δΓ αύτών διατηρηθείσαι 
έξαιρέσεις έπί Δήμων καί Κοινοτήτων, Ισχύουν καί διά

,τάς ύπέρ τής έπιχειρήσεως άπαλλοτριώσεις, έπιφυ- , 3  
j λασσομένων τών είδικωτέρων διατάξεων τοϋ Δημοτι-Jj 

κοϋ καί Κοινοτικού Κωδικός. ' V '- ’ma

3. Έφ" δσον τά έργα πρόκειται νά κατασκευα- | 

σθοϋν είς χώρους προ&λεπόμένους δι όδούς, πλα- ^

τείας ή λόιποι^ς κοινοχρήστους χώρους Τοϋ έδαφίου. |■ ---------------------------- .. Γ---------------·—

α' τής παραγράφου^ τοϋ άρθρου 2 τοϋ άπό 17/7- ,® έν :1}Τή|;ΚμρΙα διαδικασία πρός έπίδΙωξιν τήα έΚ τών■ 1 4 *· j i l · 1 li-«·
I . ι *“«*«ιι*^. I jij:

16.8.1923 τοϋ N. Δ/τος «περί σχεδίου πόλεων, κωμών 

καί συνοικισμών τοϋ Κράτους καί τής οίκοδομής αύ

τών», ή ύπέρ τοϋ Δήμου ή τής Κοινότητος άπαλλοτρίω- 

σις δύναται νά έπισπεύδεται ύπό τής ' Επιχειρήσεως 

δαπάναις αύτής.

Τ ιμολόγια.

I I
"Αρθρ. 25. -  1. ΔΓ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού 

Συμβουλίου έγκρινομένης ύπό τοϋ Νομάρχου καθορί

ζονται κεχωρισμένως τιμολόγια διά τήν ύπηρεσίαν ύ

δρεύσεως καί άποχετεύσεως.

2. Τά έκ τών τελών τών ύπηρεσιών ύδρεύσεως καί 

άποχετεύσεως έσοδα δέον ύποχρεωτικώς νά καλύ

πτουν τάς άναγκαίας δαπάνας προσωπικού, λειτουρ

γίας καί αυντηρήσεως τών δικτύων, άποσβέσεως πα

γίων έγκαταστάσεων καί τοκοχρεωλυσίων συναφθέν- 

των δανείων.

3. Τά έκτών τελών έσοδα έπιτρέπονται νά ύπερβαί- 

νουν τάς κατά τήν προηγουμένην παράγραφον δαπά

νας πρός έκτέλεσιν έργων συμφώνως πρός τόν σκο

πόν τής έπιχειρήσεως μετά τήν πάροδον τής δεκαε

τίας περί ής τά άρθρα 11 καί 12 τοϋ παρόντος νόμου. 

Τό ποσοστόν καθορίζεται δΓ άποφάσεως τοϋ Διοικητι

κού Συμβουλίου, έγκρινομένης ύπό τοϋ Νομάρχου.

Διαφοροποίησις τελών.

"Αρθρ. 26. ΔΓ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβου

λίου έγκρινομένης ύπό τοϋ Νομάρχου δύναται α) νά 

καθορίζηται είδικόν τιμολόγιον ύδρεύσεως ή άποχε

τεύσεως διά τούς κατοίκους τών μετεχόντων τής 

I έπιχειρήσεως Δήμων ή Κοινοτήτων ή συνοικισμών αύ

τών, οΊτινες έξυπηρετοϋνται έξ ίδίου δικτύου άνεξαρ- 

τήτου τοϋ ένιαίου τοιούτου τής έπιχειρήσεως καί β) νά 

θεσπίζωνται διαφορετικά τιμολόγια κατά περιοχάς άνα- 

λόγως.τών έκτελουμένων έργων ή τοϋ κόστους λει

τουργίας τών έγκαταστάσεων τής περιοχής. 

ί|·. j',;
ί#· 'll (hi· , Ποινικά! διατάξεις.

iîîÜi1 iff ! ί| ί
ιρ,|27. -  11. 'Απαγορεύεται ή άνευ έγγράφου 

. ,τής έπιχειρήσεως έκτέλεσις οίασδήποτε έργα- 

[σία<;! άποχετεύσεως έξω τοϋ σίφωνος, είς δν καταλή- 

,γοϋν αΙ'έσωτερικαί έγκαταστάσεις άποχετεύσεως τοϋ 

Γάκινήτόϋΐ·;! Επίσης άπαγορεύεται κατά πάσαν περίπτω- 

ϊ|σινΓή έκτέλεσις οίασδήποτε έργασίας, έπί σκοπώ λα

θραίας} άποχετεύσεως άκαθάρτων ή όμβρίων ύδάτων 

"" ‘,τινός είς τό δίκτυον άποχετεύσεως.PÜM ,
ράβασις τών διατάξεων τής παραγράφου 1 

Γ’Ιδιά φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών καί διά

Γάδείας

iç'j ποινής μέχρι 30.000 δραχμών, 
ίίάξιόποινος πράξις έγένετο έπί σκοπώ λα- 

^πόχετεύαεως πλειόνων άκινήτων, διά τής 
M ji  ύπονόμου μέλλοντος νά έξυπηρετήση 

^(συνδέσεως αύτοϋ μετά τοϋ δικτύου άποχε- 
ίό^ύπαίτιος ταύτης τιμωρείται διά φυλακίσεως 
νός· έτους καί διά χρηματικής ποινής 30.000 
30 : δρχ:

ç, Ιρίεπιχείρησις δύναται πάντοτε νά παρίσταται ώς 

rioX'lVikfiî  ένάγουσα, τόσον έν τή προδικασία, δσον καί

I
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όρκωτών I λογιστών, ol όποιοι προτείνονται ùnó SjroO 

Σώματος ' Ορκώτών λογιστών καί διορίζονται ùnóìrÓO ' 

Νομάρχου ε1ςτή\> όρχήν έκάστου οΙκονομικοΟ έτ ί. 

Διά τής άποφάσεως διορισμού αύτών όρίζεται κΓ 

άμοιβή τ«ν, κατά τήν διαδικασίαν τοΟ άρθρου 14 ■ 

3329/19Ö5. Ì ' ,·,

ΐρώοαι είς θέματα προσωπικού άσκοϋνται διά τής 

ι υθμνσεως προσωπικού όργανισμών τοπικής αύτοδι- 

ο'ικήσεως, al άφορώοαι είς θέματα έργων διά τής 1 

, διευθύνσεως ΤΥΔΚ καί ai λοιπαΙ διά τής διευθύνσεως 

δημοτικής καί κοινοτικής διοικήσεως, τοϋ δέ Νομάρ

χου! διά τής διευθύνσεως έσωτερικών. 1

ι.Ι. Ενημερωτικόν Τεύχος: ι ΗΝΒμιΙ

ι.- J J  .il 1 .
"ApÔ jjH S.JH  έπιχείρησις ύποχρεοΟται δπως καθ,, 

έκαστον έτος συντάσοτ^ΕΙδικόν Ενημερωτικόν Τέϋ- ' 

χος Καταναλωτοϋ. I ι : ' Μ ' ' '

ΕΙς τό τεΟχος τούτο θά άναγ(£)φωνται, μεταξύ 

άλλων, τά ούσιώδη καί άναγκαία πρός ένημέρωσιν èril 

τής δραστηριότητος τής έπιχειρήσεως στοιχεία, |τ«3ι 

I όποια θά λαμβάνωνται έκ τοΟ έτησίου Απολογισμού καί 

τών έκθέσεων οίκονομικής κατα στάσεως, τής άπογρα« 

φής τής περιουσίας της, τού έτησίου Προγράμματος 

Επενδύσεων μετά τών πηγών χρηματοδοτήσεώς του; 

έκ τοΟ άποτελέσματος τού διαχειριστικού έλέγχόύ,’ 

τών δαπανών διοικήσεως, λειτουργίας καί αυντηρή- 

I σεως, τής παραγωγικότητος τής ' Επιχειρήσέως, τής1* 

καταστάσεως τού προσωπικού, τών άμοιβών τής διοική- 

σεως καί τοϋ προσωπικού, ώς καί έτερα στοιχεία έπΓ 

τών πάσης φύσεως δραστηριοτήτων τής έπιχειρήσεως;'

Τό ΕΙδικόν ' Ενημερωτικόν Τεύχος ύπογραφόμενον· 

ύπό τοϋ Προέδρου καί τού Γενικού Διευθυντοΰ τής 

έπιχειρήσεως άποστέλλεται, μερίμνη τής έπιχειρή

σεως, τό βραδύτερον έντός έξ μηνών άπό τής λήξεως . 

τοϋ οικονομικού έτους είς τούς καταναλωτάς τής 

έπιχειρήσεως πρός ένημέρωσίν των.

Ή  μή σύνταξις ή ή μή άποστολή τοϋ άνωτέρω' 

τεύχους συνιστά παράβαοιν καθήκοντος.

ι I
' ΕποπτεΙα έπΙ τών έπιχειρήσεών.

"Αρθρ. 20 . -1 .  ' Ο Νομάρχης έλέγχει τάς άκολού- 

r Γ θους άποφάσεις τοϋ διοικητικού συμβουλίου: α) περί 

ψηφίσεως τοϋ προϋπολογισμού τής έπιχειρήσεως, ώς 

καί πόσης τροποποιήσεως τούτου, β) περί τής άγοράς, 

μισθώσεως καί έκποιήσεως άκινήτων κτημάτων, γ) περί 

' τής έπιβαρύνσεως τών άκινήτων τής έπιχειρήσεως διί 

εμπραγμάτου δικαιώματος, δ) περί συνάψεως δανείων,

I ε) περί καθορισμού τών τιμών καί τών δρων διαθέσεως 

τών προϊόντων τής έπιχειρήσεως ή τής χρήσεως τών 

V.' έργων ή ύπηρεσιών αύτής, 'στ) περί έγκρίσεως μελε

τών έργων καί προμηθειών καί τού τρόπου έκτελέσεως 

αύτών. Προκειμένου περί άναθέσεως μελετών έργων 

ή προμηθειών, ή άπόφασις τοϋ διοικητικού συμβουλίου 

’ I έλέγχεται ύπό τού * Υπουργού τών 1 Εσωτερικών ή τοϋ 

Ι Νομάρχου κατά λόγον άρμοδιότητος έκάστου.

2. Ό  Νομάρχης έλέγχει τόν Ισολογισμόν, τόν 

! ι άπολογισμόν καί τήν έκθεσιν πεπραγμένων, δύναται δέ 

. νά διατάξη τήν διενέργειαν έκτάκτου διαχειριστικού 

*ρ· ί καί ταμιακού έλέγχου ύπό όρκωτών λογιστών.

- 3. ΕΙς τάς περιπτώσεις τών άνωτέρω 1 καί 2 παρα- 

! 1 ι γράφων ή άπόφασις τοϋ Νομάρχου έκδίδεται έντός 

1 ! άποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ήμερών, όφ- ής , 

περιήλθον είς αύτόν al άποφάσεις τών Διοικητικών ί 

f! ι Συμβουλίων μετά τών άναγκαΐων έγγράφων στοιχείων 

διά τήν νόμιμον έκδοσίν των. |

4. Ài ύπό τοϋ παρόντος νόμου προβλεπόμεναι 

■ π άρμοδιότητες τοϋ μέν ‘Υπουργού Έσωτερικών al

: Κανονισμοί λειτουργίας καί διαχειρίσεως. 1

. : I ι ιί
|λΑρθρ1 21. -  1. Διά κανονισμών, συντήρσομένων καί 

[ ιμηφιζομένων ύπό τοϋ διοικητικού συμβουλίου τής 

Ì έηιχειρήσεως καί έλεγχομένων ύπό τοϋ Νομάρχου, 

|ρύθμΙζονται έκάστοτε τά τής λειτουργίας καί διαχειρΙ- 

|;σέώς τής έπιχειρήσεως, έπΙ τή βάσει γενικώς παραδε

δεγμένων λογιστικών άρχών. | 1 I

I  |*2. ΟΙ άνωτέρω κανονισμοί δύνανται νά τροποποι- 

ί,|ο0ντάι, έφ ' δυον έπιβάλλεται τούτο έκ τών άναγκών 

' λειτουργίας τής έπιχειρήσεως κατά τήν αύτήν ώς άνω 

/διαδικασίαν. , 1
Μι , ιΚ \ .»ι
Ιί ;3. Μέχρι τής συντάξεως τών ύπό τοϋ παρόντος 

'άρθρου προβλεπομένων κανονισμών λειτουργίας καί 

'διαχειρίσεως τής έπιχειρήσεως, έφαρμόζονται οΐ ύ- 

Ιπάρχοντες άντίστοιχοι κανονισμοί τού Δήμου ή Συνδέ

σμου καί έν περιτπώσει μή ύπάρξεως τοιούτων al 

σχετικά! περί Δήμων καί Κοινοτήτων διατάξεις.

Ι|
Έργα - ΓΙρομήθειαι.

! "Αρθρ. 2 2 . - 1 .  Τά έργα καί al προμήθειαι διά τήν 

κατασκευήν, συντήρησιν καί λειΐομργίαν τών. συστημά

των ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως έκτελούνται ύπό 

τής έπιχειρήσεως. Περί τού τρόπου έκτελέσεως τών 

έργων καί ένεργείας τών προμηθειών άποφασίζει τό 

Διοικητικόν Συμβούλιον τής έπιχειρήσεως.

2. Al έκάστοτε Ισχύουσαι διατάξεις τοϋ Δημοτικού 

καί Κοινοτικού Κώδικος περί έκσκαφών πρός άνεύρε- 

σιν ύδατος καί έγκαταστάσεως δικτύου ύδρεύσεως 

έφαρμόζονται καί προκειμένου περί τών έπιχειρήοεων 

τοϋ παρόντος.

Κανονισμοί δικτύων. I

"Αρθρ. 23. -1. Διά Προεδρικού Διατάγματος έκδιδο- 

μένου προτάσει τών ' Υπουργών Συντονισμού, ' Εσωτε

ρικών, Βιομηχανίας καί ' Ενεργείας, Κοινωνικών ' Υπη

ρεσιών καί Δημοσίων Έργων, έκδίδεται κανονισμός, 

δΓ ού καθορίζονται τά. τής λειτουργίας τού δικτύου 

άποχετεύσεως, ΙδΙμ δέ al έπιβαλλόμεναι είς τάς βιομη

χανίας ή βιοτεχνίας πρόσθετοι ύπο)(ρεώσεις, al ούσΙαι, 

τών όποΙων ή καθ' οΐονδήποτε τρόπον διάθεαις είς τό 

δίκτυον άποχετεύσεως άπαγορεύεται, ή έπιτρεπομένη 

συγκέντρωσις ρυπαινουσών ουσιών, τά άρια φυσικών 

καί λοιπών παραμέτρων τών διατεθειμένων είς τά 

δίκτυα υγρών βιομηχανικών άποβλήτων, τά τής χρησι- 

μοποιήσεως τών ύδάτων καί τών προϊόντων τής άποχε

τεύσεως, ο! όροι προστασίας τών ύδατικών άποδεκτών 

έν γένει καί τά τών ύλικών κατασκευής τών δικτύων 

άποχετεύσεως.

2. Διά τοϋ αύτοΰ ώς άνω Προεδρικού Διατάγματος 

1 όρίζεται ό τρόπος λειτουργίας τοϋ δικτύου άποχετεύ

σεως, Ιδία δέ τά ύπόχρεα πρός σύνδεσιν άκίνητα τά 

τοϋ άριθμοΰ τών έξωτερικών διακλαδώσεων, τά τής

I



πως αύτός έμφανίζεται είς τούς έπισήμους πίνακας 

άποτελεσμάτων τής τελευταίας άπογραφής τού πλη

θυσμού, οΙ όποιοι έχουν δημοσιευθή είς τήν ' Εφημε- 

! I ρίδα τής Κυβερνήσεως, ή χρηματοδότησίς των έκ τού1 

ΠΔΕ θά έξακολουθήση νά γίνεται ύπό τούς αύτούς 

μέχρι I τούδε όρους καί διά διάστημα μή δυνάμενον νά 

ύπερβή τόύς 12 μήνας άπό τής ισχύος τού παρόντος 

νόμου. Άπ ό  τής παρελεύσεως τής άνωτέρω προθε

σμίας ή χρηματοδότησίς πρός άποπεράτωσιν των έν 

έκτελέσει έργων έκ τού ΠΔΕ είς τάς άνωτέρω πόλεις 

θά γίνεται άποκλειστικώς πρός τάς δημοτικός καί κοι

νοτικός έπιχειρήσεις ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως 

καί θά διέπεται ύπό τών διατάξεων τής παρ. 1 τού 

παρόντος άρθρου.

■ I I
Τέλος χρήσεως ύπονόμου καί τέλος ύδρεύσεως.

Άρθρ. 16; -  1. Οί ίδιοκτήται τών άκινήτων τών 

συνδεομένων μετά τών δικτύων ύποχρεοϋνται είς τήν 

καταβολήν τού τέλους χρήσεως ύπονόμου καί τέλους 

ύδρεύσεως, είσπραττομένου διά τών λογαριασμών κα- 

ταναλώσεως ϋδατος κατά τά έν άρθροις 25 καί 26 τού 

παρόντος όριζόμενα. Διά τούς ήδη συνδεδεμένους 

μετά τών δικτύων τό τέλος χρήσεως όφείλεται άπό τής 

συστάσεως τής έπιχειρήσεως. Συνοφειλέται είς όλό- 

! κληρον τού τέλους χρήσεως μετά τών Ιδιοκτητών 

ί τυγχάνουν καί οί όπωσδήποτε ποιούμενοι χρήσιν τού 

άκινήτόυ. I !

2. Τό τέλος χρήσεως ύπονόμου όφείλεται καί ύπό 

Ιδιοκτήτου άκινήτόυ, ουνδεθέντος αύθαιρέτως, καθ' 

οίονδήποτε τρόπον άμέσως ή έμμέσως μετά τού δι

κτύου άποχετεύσεως τής έπιχειρήσεως καί δΓ όσον

3. Προκειμένου περί έκτελέσεως νέων έργων ύ

δρεύσεως καί άποχετεύσεως είς πόλεις τής προηγου- 

μένης παραγράφου ή χρηματοδότησίς έκ τού ΠΔΕ θά

γίνεται συμφώνως πρός τάς διατάξεις τής παραγρά-^j? χρόνον διαρκεϊ ή μέλλει νά διαρκέση ή τοιαύτη σύνδε- 

φου 1 τού παρόντος άρθρου πρός τάς οικείας έπιχει-j *i. αις. Ή  εις τάς περιπτώσεις αύθαιρέτου συνδέσεως 

ρήσεις ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως. ■ £■ καταβολή τού τέλους χρήσεως ύπονόμου ύπό τού

4. Ή  διάταξις τής παραγράφου 1 τού,παρόντος'1 ύποχρέουι.δέν άπαλλάσσε. τούτονιτών λοιπών συνε- 

άρθρου έχει έφαρμογήν καί έπί τής Δημοτικής ' Ε π ιχ ε ι-^ π?!ώ1,ί ^ 1̂  ΤΙ̂ ν ,συνδεσι  ̂ ^  Εσωτερικής έγκαταστά- 

ρήσεως Ύδρεύσεως καί Άποχετεύσεως Δήμων καίΛ,ν σεωζ) ήποχετευσεως των άκινήτων μετά τού δικτύου
!·,; υπονόμου, όρίζεται προθεσμία τριάκοντα ήμερών άπό

ι '

Κοινοτήτων Μείζονος περιοχής Βόλου, προκειμένου 

περί έργων καί μελετών πέραν τών ύπό τής κυρωθεί-! 

σης διά τού Ν. 775/1978 συμβάσεως δανείου τού; 

"Ελληνικού Κράτους καί τής Διεθνούς Τραπέζης Ά  

νασυγροτήσεως καί [ Ανάπτύξεως προβλεπομένων κα( 

περιγραφομένων είς τό παράρτημα 2 αύτής. 1

ί;·· ι * ' I- ' \ , ι
Χρόνος ένάρξεως συμβολής 

Προγράμματος Δημοσίων ' Επενδύσεων.

' Άρθρ. 14. Ή  χρηματοδότησίς έκ τού Προγράμμα-] 

τος Δημοσίων 'Επενδύσεων θά πραγματοποιείται συμ* 

μέτριος πρός τήν Οπό τών οικείων! 'Επιχειρήσεων 

χρηματοδότησή τών μελετών καί έργων είτε έξ löliovj 

πόρων είτε έκ δανεισμού, έξαιρέσει τού έτους συστά· 

σειος τών διά τού παρόντος συσταθησομένων-Έπιχει 

ρήσεων κατά τό ónoioV ή συμβολή τού Προγράμματι 

Δημοσίων" Επενδύσεων δύναται νά προηγείται.

i I ; 1 ι ‘| τ η
Δαπάνη συνδέσεως μετ3“̂ &νςήικτύων 

άποχετεύσεως καί ύδρεύσεως!^

W1·. ί

:ίίί'

κατά

Άρθρ. 15. ΟΙ Ιδιοκτήται τών άκινήτων Υών συνδεο· 

μένων ή μελλόντων νά συνδεθοϋν μετά! τών δικτύων 

ύποχρεοϋνται νά προκαταβάλλουν είς τήν έπιχείρησιν 

τήν, δαπάνην κατασκευής τής πρός σύνδεσιν τού άκι- 

νήτου των διακλαδώσεως άπό τής ρυμοτομικής γραμ

μής μέχρι τής θέσεως τού άγωγού ύδρεύσεως ή τής 

ιύπονόμου. ' Η όριστική δαπάνη έκκαθαρίζεται ύπό τής 

έπιχειρήσεώς, μετά τήν έκτέλεσιν τής έργασίας:"" Η 

δαπάνη διακλαδώσεως ί συνδέσεως άκινήτόυ δύναται 

μετ' άπόφασιν τού Διοικητικού Συμβουλίου τής έπιχει-1 

ρήσεως γά ύπολογίζεται γενικώς δΓ άπαντα τά άκίνητα 

μέ βάσιν τό ήμισυ τού μέσου πλάτους τής όδού καί τήν,·, 

κατά τό τρέχον μέτρον μέσην τιμήν δαπάνης διακλα-ί|ί 

δώσέως. Ή  μέση αϋτη τιμή δαπάνης διακλαδώσεως! ! 

όρίζεται δΓ άποφάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου {ί 

τής έπιχειρήσεως έγκρινομένης ύπό τρύ Νομάρχου τή!Λ*

τής ιηΡρατώσεως τής κατασκευής τής έξωτερικής 

διακλαδώσεως, μετά τήν πάροδ.ον τής όποιας άρχεται 

ή^ύποχρέωοις καταβολής τού τέλους χρήσεως ύπονό- 1 

μόυ.ιΕΙς τάς περιπτώσεις άκινήτων χρησιμοποιουμένων 

ί ύπό βιομηχανιών,’ βιοτεχνιών, έκπαιδευτηρίων, έπιχει- 

ήρήόεώνί λουτρών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κοινω- 

φέλών ίδρυμάτων, ώς καί είς πάσαν άλλην περίπτωσιν 

άκινήτων καθοριζομένων ύπό τού Διοικητικού Συμβου- 

Κατά κατηγορίας καί άναλόγως τού ύδραυλικοϋ 

ντικού φορτίου τό τέλος συνδέσεως μετά τού 

άποχετεύσεως, ώς καί τό τέλος χρήσεως 

>ϋ;' καθορίζονται δΓ άποφάσεων τού Διοικητι- 

“όύλίου τής έπιχειρήσεως, έγκρινομένων ύπό 

ρχου. Τά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

Ιοϋ δικαίου ή όργανισμοί τρπικής αύτοδιοική- 

ειρήσεις_κοινής^ώφελε1ας._έπιθυμοϋντα 

λεσιν ύπό τής έπιχειρήσεως έργων άποχετεύ- 

προτεραιότητα, ύποχρεοϋνται είς συνει- 

αύτών είς τήν δαπάνην έκτελέσεως |τών έργων

ÉjHv Ί, Λ , 1 ..
ili, ' -ϊ-^Διαχείριοις. ·

J ’ '· i ■ t  ·ί ' Μ  · i
Jp-w/ -  1. Ή  οίκονομική'διαχείρισις έκάστης 

ίρήσέως ένεργείται έπί τή βάσει ίδιου Προϋπολο- 

γ(6μό0’|έσόδων καί έξόδων. ' Η έπιχείρησις έχει Ιδίαν 

ταμιακήν ύπηρεσίαν, διατάκτης δέ τών δαπανών αύτής 

[; είναι Ιξό; Γενικός Διευθυντής έν συμπράξει μετά τού 

π^οίέήαμένου τών οικονομικών ύπηρεσιών τής ' Επιχει- 

ή οί νόμιμοι άναπληρωταί των. ' ι

;Γό οικονομικόν έτος τής διαχειρίσεως άντιότοι- 

χέΐ ήρός τό οικονομικόν έτος τής Δημοτικής ή Κοινοτι

κής ίδιαχειρίσεως, άμα δέ τή λήξει αύτού κλείονται οί 

ένιαύσιοι λογαριασμοί καί ένεργείται ή άπογραφή τής 

περιούσιας τής έπιχειρήσεως."é. 1 ι, 'ι
Διαχειριστικός έλεγχος.

είσηγήσει τής ΤΥΔΚ.

§
Άρθρ. 18. ξΟ τακτικός οικονομικός έλεγχος τής 

διαχειρίσεως τής έπιχειρήσεως ένεργείται ύπό δύο (2)II*
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λής τελών, καί δικαιωμάτων ύδρεύσεως καί, άποχέηΐ 

τεύσεως.' Ιι . ______l„_lL ___, :M L

τέλο

Πόροι τής ' Επιχειρήοεως.

"Αρθρ. 10. -  1.;Πόροι τής 'Επιχειρήοεως είναι:

$§■Ν|

α. Τό είδικόν τέλος διά τήν μελέτην καί κατασκευήν 

έργων ύδρεύσεως κάΙ άποχετεύσεως.

|| I . β. Τό ειδικών τέλος έπί τοΟ είσοδήματος έξ 

1 οίκοδομών.

γ. Τό τέλος συνδέσεως μετά τοϋ δικτύου άπο

χετεύσεως.

I δ. ' Η δαπάνη διακλαδώσεως καί συνδέοεως πρός 

τόν άγωγόν ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως.

ε. Τό τέλος συνδέσεως μετά τού δικτύου ύ

δρεύσεως.

στ. Τό τέλος χρήσεως ύπονόμου. 

ζ. Ή  άξΙα τού καταναλισκομένου ϋδατος. 

η. Ή  έγγύησις χρήσεως ύδρομετρητοϋ. 

θ. ' Η δαπάνη μετατοπίσεως άγωγών διακλαδώσεων 

καί συνδέσεων ύδρεύσεως ή άποχετεύσεως ύδρομε- 

τρητών ή άλλων συναφών έργασιών. ι

■-. ι. Al συνεισφορά! τρίτων πρός έκτέλεαιν κατά προ

τεραιότητα έργων. ,1

I ια. ' Επιχορήγησις έκ τού Προγράμματος Δημοσίων 

' Επενδύσεων διά τήν μελέτην καί κατασκευήν έργων 

ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως.

iß. Al πρόσοδοι έκ τής περιουσίας ή τό τίμημα έκ 

τής έκποιήσεως αύτής.

ιγ. Δάνεια, κληρονομίαι, δωρεά! καί λοιπά! έπιχορη- 

1 γή'σεις. Ι| ■■
2. 01 πόροι τής 'Επιχειρήοεως τής παραγράφου 1 

I έδάφια (α) (β) χρηοιμοποιοΰνται άποκλειστικώς διά τήν 

μελέτην, κατασκευήν, άνακατασκευήν ή έπέκτασιν έρ

γων ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως ή τήν έξόφλησιν 

ι τοκοχρεωλυσίων έκ δανείων, ό δέ τού έδαφίου (ια) 

άποκλειστικώς, διά τήν μελέτην, κατασκευήν, άνακατα

σκευήν ή έπέκτασιν έργων ύδρεύσεως καί άποχε

τεύσεως. ΓI

3% έπΙ τού άκαθαρίστου είσοδήματος έξ οίκοδο- 

βώΥ/Τών κειμένων έν τή περιφερείς τών μετεχόντων 

$1ς τάς 'Επιχειρήσεις Δήμων καί Κοινοτήτων. Τό αύτό 

Τέλος έπιβάλλεται καί έν περιπτώσει έπεκτάσεως τής 

ίί Επιχειρήοεως.'! .. ι
ί|; 2,' Τό ώς άνω είδικόν τέλος ύπολογίζεται, άνευ 

ούδεμιάς έκπτώσεως, έπί τού άκαθαρίστου εισοδήμα

τος έξ οίκοδομών, περιλαμβανομένου καί τού τεκμαρ

τού έξ Ιδιοκατοικήσεως, τού άμέσως προηγουμένου 

έτους. ι ' ι

Ì1 3. Κάθ' όμοιον τρόπον ύπολόγίζεται, άπό τοϋ έπο- 

μένου τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος νόμου έτους 

καί τό ύφιστάμενον είδικόν τέλος 3% έπί τοϋ άκαθαρί- 

στου είσόδήματος έξ οίκοδομών τών κειμένων είς τάς 

περιοχάς ' Αθηνών, Θεσσαλονίκης καί Βόλου καί τής 

μείζονος περιοχής αύτών καί ύπέρ τών άντιστοίχων 

ύπηρεσιών ύδρεύαρως καί άποχετεύσεως, δΓ δν χρό

νον έπιβάλλεται τούτο, καταργουμένης πάσης άντιθέ- 

του διατάξεως. 1

4. Τό τέλος τούτο βεβαιοϋται άπ' εύθείας ύπό τοϋ 

άρμοδίου Οικονομικού ' Εφόρου είς βάρος τών ύπο- 

χρέων, έπί τή βάσει τών ύποβαλλομένων ύπό τούτων 

δηλώσεων φορολογίας είσοδήματος καί τών όριστικών 

έν γένει στοιχείων τοϋ έξ οίκοδομών είσοδήματος καί 

καταβάλλεται είς τό Δημόσιον Ταμεϊον έντός τών 

προθεσμιών καταβολής τού φόρου είσοδήματος, έ- 

φαρμοζομένων άναλόγως διά τήν έν γένει βεβαίωσιν 

καί είσπραξιν τοϋ τέλους τούτου, ώς Ισχύουν έκά- 

στοτε, τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 3323/1955 «περί φορο

λογίας τοϋ είσοδήματος».

5. Τό είδικόν τέλος έπί-τοϋ είσοδήματος,κάταβάλ- 

λεται άπό τής ένάρξεως τού έπομένου άπό τής συστά- 

σεως τής 'Επιχειρήοεως έτους.

6. Διά κοινών άποφάσεων τών ' Υπουργών ' Εσωτε

ρικών καί Οικονομικών όρίζονται τά Τού τρόπου άποδό- 

σεως είς τάς δικαιούχους έπιχειρήσεις τών έσόδων έν 

γένει τοϋ κατά τά άνω είδικοϋ τέλους, ώς καί πάσα 

άλλη άναγκαία λεπτομέρεια διά τήν έφαρμογήν τών 

διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου.

7. Τά είσπραττόμενα έκ τοϋ τέλους τούτου ποσά 

κατανέμονται έντός τοϋ πρώτου έξαμήνου οίκονομι- 

κοϋ έτους δΓ άποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ Εσωτερι

κών είς άλας τάς έπιχειρήσεις, βάσει τοϋ πραγματικού 

πληθυσμού τών μετεχόντων είς αύτάς Δήμων καί Κοι-

Είδικόν τέλος διά τήν μελέτην, κατασκευήν καί 

έπέκτασιν έργων ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως.
I ■ ι ι

"Αρθρ. 11. -  1. Έπιβάλλεται ύπέρ τών κατά τάς 

διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου συσταθησομένων έπι- 

χειρήσεων, πρός τόν σκοπόν μελέτης, κατασκευής ή 

έπεκτάσεως έργων ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως καί i'll νοτήτων τοϋ έμφαινομένου είς τούς δημοσιευθέντας 

διά μίαν δεκαετίαν άπό τής 1ης Ίανουαρίου τοϋ έπο- ,, ,ί είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως πίνακας τής 

μένου τής συστάσεώς των έτους πρόσθετον είδικόν ρ: τελευταίας άπογραφής. | j 

τέλος ύπολογιζόμενον είς ποσοστόν 80% έπί τής άξΙας ί;1,,, ,ι, γ ; . 1 . (

|τοϋ καταναλισκομένου ϋδατος. Τό αύτό τέλος έπιβάλ- Συμβολή Προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων.' 

λεται καί έν περιπτώσει έπεκτάσεως τής Έπιχειρή-ït)f Γ :·,ΐ, 1 , ι

σεως. 1 · | j i 1 ι W  "Αρθρ. 13. -  1. Τό Πρόγραμμα Δημοσίων Έπενδύ-

; .  τ , , . '!. JI . 1 ,.___,ίτΐσεών:συμβάλλει διά δωρεάν έπιχορηγήσεως κατά πο-
2. Τό κατά τήν π^ηγουμένην παράγραφον τέλος A 00,OTÓV' τριάκοντα πέντε τοΐς ‘έκατών (35%) είς 

βεραιοϋτα, καί είσπράττετα,' υπό τής 'έπ,χειρήσεως ^  δαπάνας μελετών κα1 κατασκευών τών πάση’

κατά τά όρισθησόμενα ύπό το0 κανονισμού λειτουρ· 

,γίας kai διαχειρίσεως αύτής. 1 ι ’ «

* '· ί' ,·' ,| I ' ' 1 I ' , 'τ
Είδικόν τέλος έπί τών είσοδημάτων έξ οίκοδομών.-

"Αρθρ. 12. 1. ΈπιβάΜεται ύπέρ τών διά τοϋ

παρόντος συνίστωμενων Επιχειρήσεων πρός έκπλή- j  

ρωσιν τών σκοπών αύτών καί διά μίαν δεκαετίαν είδικόν

Ι: 1 ' γ ■ ' ί · ; "  , ί | I
I.. ' ' ■ 1-1 ' , . Γ ■

|μ I U V ,  y v i M U T U « ,  μ υ π υ ι ω »  r \ U l  r\V4 I U U n O U w  V I \XJ V I I U U I | ( ,

^φύσεώ^Ι έργων ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως άρμοδι- 

ίότητος^ών διά τοϋ παρόντος συσταθησομένων έπιχει- 

,ρήσεώνί-έντός τοϋ όρίου τών έγκρινομένων, διά τόν 

ίσΚοπόνίάύτόν κατ' έτος, πιστώσεων. ’ , ι ι

I. liL isSSf, * ι 1
I) ,ι|2.ιΙΠροκειμένου περί τών έν έκτελέσει τμημάτων

|έργων'{ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως είς πόλεις μέ 

ξτ|κόν πληθυσμόν 10.000 κατοίκων καί άνω, δ-
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5. Ό  Γενικός Διευθυντής όποφασίζει περί:

α) έκτελέσεως συνήθους φύσεως έργων ή προμη

θειών καί άναλήψεως υποχρεώσεων, έφ ' όσον ή όλική 

δαπάνη δέν υπερβαίνει τάς 500.000 δρχ., έπιτρεπομέ-' 

νης τής αύξομειώσεως τοΟ χρηματικού τούτου όρΙου 

δΓ άποφάσεως τού ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου τής έπιχει- 

ρήσεως έγκρινομένης ύπό τοΟ Νομάρχου καί

β) τοποθετήσεως τοό προσωπικού είς τάς προβλε- 

ιτομένας ύπό τής έπιχειρήσεως θέσεις ώς καί χορηγή- 

σε ως άδειών είς αύτό. ι

6. Ό  Γενικός Διευθυντής άσκεϊ καί τάς λοιπάς 

παρεχομένας είς αυτόν διά τοΟ ' Οργανισμού ' Εσωτε

ρικής 'Υπηρεσίας άρμόδιότητας.

7. : Μέχρι τού διοβισμοΟ Γενικού ΔιευθυντοΟ, τά 

καθήκοντα αύτοΟ άσκεϊ ή δι' άποφάσεως τού Διοικητι-

μένου περί τοΟ κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 

προσωπικού, ύπό τοΟ Προέδρου τοΟ Διοικητικού Συμ

βουλίου (τής έπιχειρήσεως.tó j "
~î!JT θΓΑΙ’έκάστοτε Ισχύουσαι διατάξεις περί πειθαρχι

κού δικαίου τών μονίμων δημοτικών καί κοινοτικών 

ύπαλλήλων έφαρμόζονται άναλόγως καί έπί τού προ- 

σώπικοΟίτής παραγρ. 4 τού παρόντος άρθρου.

te ' ■ ;
: Ιδιω-Η  7;|Πρόκειμένου περί τού έπί σχέσει έργασίας 

,τικοΰ; δικαίου προσωπικού τής έπιχειρήσεως έφαρμό- 

■ ζονται αί έκάστοτε Ισχύουσαι πειθαρχικοί διατάξεις τής 

ίέργατικήςι νομοθεσίας. ,

* Περιουσία τής έπιχειρήσεως.

1. Είς τήν περιουσίαν τής έπιχειρήσεως 

;έπί τή βάσει τών έγκεκριμένων ή έγκριθη- 

λετών έκτελεσθέντα ή έκτελεσθησόμενα

Άρ θ

νήκουν.
κοϋ Συμβουλίου τής έπιχειρήσεως όριζόμενος ύπάλ-

ληλος αύτής, όικατά βαθμόν άνώτερος καί έπί ίσοβά-ι. ' Τ ’ Μ
θμων ό άρχαιότερος. Π ·, .'Ρργαίυδρευσεως καί άποχετεύσεως τών περιοχών
μ . '■ “  r  -τ 'j ,Η “|ίί!ί^μ«ιόφτος ττ̂ ς έπιχειρήσεως, άπασαιαί υπάρχουσαι

ί I. . ... , ■ 'Γ'ίΡΠόνίόμόίκώ έγκατα,στάσεις ύδpeύc«ωςκαl6πoχετeύ-

0.£yCIV' Εσωτερικής Υπηρεσίας------------------j foocoçL άκαθάρτων-ή-όμβριων-ύδάτωνΓ ώς-έπίσης-καί
I ιτής_. Επιχειρήσεως - Προσωπικόν. 1 .!·!ΐκ£ι_δ:.«Λΐ „ -χ.. . Γ.  ̂ _*

άπασαι iFciU έκβάλλουσάι άμέσως ή έμμέσως είς τό 

δίκτύονΓύπόνομοι ή άνοικτοί άγωγοί, καί αί μονάδες 

έπεξεργασίας ποσίμου ϋδατος καί ύγρών άποβλήτων.
«  - I  »<*| , ; 1 , ι  -

____,, έκ τής έκτελέσεως τών έργων ύδρεύσεως καί

'Υπουργού 'Εσωτερικών μετά γνώμην τώνοΐκείων π,άποχετεύσεως προκύπτουσαι έπιφάνειαι περιέρχονται 

Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων, καθορίζεται ή ,,λ  - λ α  „ „ ι

■ Αρθρ. 7 , - 1 ΔΓ ''Οργανισμού ’ Εσωτερικής ' Υπη

ρεσίας, συντασομένου δΓ άποφάσεως τού Διοικητικού ί | 

Συμβουλίου τής έπιχειρήσεως:, έγκρί^ένος^ύπό τού
* V /m a · ■ A t  ,λΓ» ' Γ” A t  t V A  A l l t T t t  J ■ I Α . ' Λ  « A It'« , Im i , -r  ,™t I |  A | | # a Î / \ I J

όργάνωσις, ή σύνθεσις καί ή άρμοδιότης τών ύπηρε- 

σιών, ό άριθμός τών θέσεων τού πάσης φύσεως προ

σωπικού άναλόγως πρός τάς άνάγκας τής έπιχιερή- 

σως, ή κατά μισθολογικά κλιμάκια κατανομή τών θέ

σεων τού προσωπικού καθ' όμάδας ειδικοτήτων καί 

άναλόγως τής βαθμίδος έκπαιδεύσεως, αί άποδοχαί, 

ώί; καί ό τρόπος προσλήψεως καί άπολύσεως κρΐ τό 

άρμόδιον πρός τούτο δργανον.

2. Τό κατά τήν προηγουμένην παράγραφον προσω

πικόν τής j έπιχειρήσεως συνδέεται μετ' αύτής διά 

συμβάσεως έργασίός j Ιδιωτικού δικαίου, έπιφυλασσο- 

μένης τής Ισχύος τών διατάξεών τής παραγράφου 4 

τού παρόντος άρθρου.

3. Τό ύπηρετούν έπί σχέσει έργασίας Ιδιωτικού

δικαίου προσωπικόν Δήμω-ι, Κοινοτήτων ή άλλων φο

ρέων, τό όποϊον ήσχολεϊτ-! είς τάς ύπηρεσίας ύδρεύ- , 

σεως καί άποχετεύσεως καθίσταται άπό τής συστά- 

σεως τής οίκείας έπιχειρήσεως προσωπικόν ταύτης, 

ύφ' ήν σχέσιν ύπηρετεΐ καί καταλαμβάνει άντιστοίχους 

θέσεις έκ τών προβλεφθησομένων ύπό τού όργανι- 

σμού έσωτερικής ύπηρεσίας τής παραγράφου 1 τού 

παρόντος άρθρου. (

4. Τακτικόν διαβαθμισμένον προσωπικόν Δήμων καί 

Κοινοτήτων ή άλλων φορέων ύπηρετούν είς ύπηρεσίας 

ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως, δύναται τή αίτήσει του 

καί μετ' άπόφασιν τού παρά τή Νομαρχία 'Υπηρεσία- j'· 

κοΰ Συμβουλίου, νά μετατάσσεται μέ τάς άς κατέχει 

θέσεις είς τήν έπιχείρηαιν, διεπόμενον ώς πρός πάσας 

τάς ύπηρεσιακάς του μεταβολάς καί δικαιώματα ύπό 

τών έκάστοτε Ισχυουσών είδικών περί τού προσωπικού 

τούτου διατάξεων τών Δήμων.

5. ΑΙ κατά τάς έκάστοτε κειμένας διατάξεις έπί τού 

προσωπικού τών 'Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοική- 

σεως άρμοδιότητες τού Δημάρχου άοκοΰνται προκει-

είς ,τήν} ̂ Επιχείρηαιν, ήτις δύναται νά τάς διαθέτη καί 

ΐ'έναντι συμβολικού τιμήματος είς τόν οίκεϊον Δήμον ή 

Κοινότητα πρός δημιουργίαν κοινοχρήστων χώρων ή 

{κηρός έκπλήρωοιν άλλου κοινωφελούς σκοπού.

Ι  3. Αί διατάξεις περί προστασίας τών δημοτικών καί 

τ κοινοτικών κτημάτων έφαρμόζονται καί έπί τής περιου- 

; σίας: τής έπιχειρήσεως.

. ·|>, ' · * ( ι.

Υποκατάστασις είς δικαιώματα καί ύποχρεώσεις.

"V%
, "Αρθρ. 9. - Ί ,  '.Η έπιχείρησις άμα τή συστάσει της 

ί ' ύποκαθίσταται αύτοδικαίως καί άνευ έτέρας διατυπώ- 

, σεως είς άπαντα έν γένει τά δικαιώματα καί ύποχρεώ- 

ί ϊσεις τών συμμετεχόντων είς ταύτην Δήμων καί Κοινο- 

, τήτων ή τού Συνδέσμου καί τών παρ’ αύτοΐς όργανι- 

: σμών ύδρεύσεως - άποχετεύσεως, τάς άναφερομένας 

' είς τήν ϋδρευσιν καί άποχέτευσιν.

2. Αί έκκρεμεϊς δίκαι συνεχίζονται ύπό καί κατά τής j 

έπιχειρήσεως άνευ άλλης διατυπώσεως, μή έπερχομέ- 

νης έκ τής ώς άνω διαδοχής βιαίας διακοπής τούτων.

3. 'Επιμελείς τού Διοικητικού Συμβουλίου τής έπι

χειρήσεως ένεργεϊται άπογραφή τής περιουσίας περί 

ής αί διατάξεις τού άρθρου 8 έντός θμήνου άπό τής 

συστάσεώς της πρός τόν σκοπόν καθορισμού τού 

ένεργητικοΰ καί παθητικού τής έπιχειρήσεως. 'Από

σπασμα τής έκθέσεως άπογραφής περιέχον περιγρα

φήν τών άποκτωμένων ύπό τής ' Επιχειρήσεως, άκινή- 

των καί έμπραγμάτων δικαιωμάτων, μετά τής ύπό τού 

άρθρου 9 τού Β.Δ. 533/1963, ώς τροποποιηθέν Ισχύει 

σήμερον, προβλεπομένης περιλήψεως, θεωρημένον 

ύπό τού Νομάρχου μεταγράφεται άτελώς είς τά οίκεϊα 

βιβλία μεταγραφών τού άρμοδίου 'Υποθηκοφυλακείου.

4. ' Από τής συστάσεώς τής,^πιχειρήσεως οί συμ- 

μετέχοντες είς τήν έπιχείρησιν Δήμοι καί Κοινότητες, 

ώς καί Σύνδεσμοι στερούνται τού δικαιώματος έπιβο-

, ■ · . · ,  I
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είς τήν έπιχείρησιν, τόν Δήμον ή τήν Κοινότητα δύνα- 

ται νά αΐτεϊται τήν σύνταξιν μελετών ή τήν ύποπτε Ια ν 

συντάξεως'αύτών ή τήν έπΙβλεψιν έκτελέσεως έργων 

παρά τών άρμοδίων τεχνικών Υπηρεσιών τής Νομαρ

χίας ή τοΟ Υπουργείου Δημοσίων "Εργων έντός τού 

πλαισίου τής άρμοδιότητος αύτών. 1

στ) Αποφασίζει περί πάσης έκποιήσεως ή έκμι- 

σθώσεως άκινήτων ή κινητών άνηκόντων είς τήν έπιχεΙ- 

- ρησιν, περί έγέρσεως άγωγών καί παραπήσεως άπό 

άσκηθεισών τοιούτων ή παραπήσεως άπό ένδίκων μέ

σων, περί συμβιβασμών δικαστικών ή έξωδίκων, ώς καί 

διά τήν σύναψιν ύπό τής έπιχειρήσεως πάσης φύσεως 

δανείων, δυνάμενον πρός άοφάλειαν αύτών νά έκχωρή 

έν όλω ή έν μέρει προσόδους τής έπιχειρήσεως καί νά 

παρέχη δικαιώματα ύποθήκης έπΙ άκινήτων αύτής.

ζ) Εγκρίνει τάς έτησίας έκθέσεις οίκονομικής 

καταστάσεως τής έπιχειρήσεως αΊτινες περιλαμβά

νουν άπολογισμόν έσόδων - έξόδων, Ισολογισμόν καί 

κατάστασιν ρευστότητος καί ύποβάλλει ταύτας τό βρα- 

δύτερον έντός τεσσάρων μηνών άπό τής λήξεως τού 

οικονομικού έτους είς τόν Νομάρχην.

η) ’ Αποδέχεται τήν συμμετοχήν φυσικών ή νομικών 

προσώπων ή όργανισμών τοπικής Αύτοδιοικήσεως ή 

έπιχειρήσεων κοινής ώφελεΐας είς τήν δαπάνην κατα

σκευής άγωγών, τούς όποΙους ταύτα έπιθυμούν νά 

κατασκευάση κατά προτεραιότητα ή έπιχείρηαις καί 

καθορίζει τούς1 δρους καταβολής τής δαπάνης'τής 

συμμετοχής ταύτης, τάς τυχόν παρασχετέας έγγυή- 

σεις, ώς καί πάσαν συναφή λεπτομέρειαν.

I 1 ■' ·|ί
3. ’ Εξαιρουμένων τών περιπτώσεων καθ' άς άπαι- 

τεϊται έλεγχος τών άποφάσεων κατά τάς διατάξεις τού 

άρθρου 20, τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι\ 

άποφάσεώς του, δημοσιευομένης είς τήν 'Εφημερίδα 

τής Κυβερνήσεως νά μεταβιβάση μέρος τών λοιπών 

άρμοδιοτήτων αύτού είς συνιστωμένας ύπό τούτου 

έπιτροπάς, άποτελουμένας έκ τριών τουλάχιστον·;τα^ 

κτικών μελών αύτού, άναπληρουμένων ώς.καΙΙέν,τφί 

Διοικητική ΣυμβουλΙφ. Διά τής αύτής όποφάσεως.όρΙ·· 

ζεται καί ό Πρόεδρος καί ’ Αντιπρόεδρος έκάστης τών 

έπιτροπών. Al έπιτροπαΐ αύται λαμβάνουν έγκίίρως 

άποφάσεις άντί τού Διοικητικού Συμβουλίου έπψτών 

μεταβιβασθέντων είς ταύτας θεμάτων καί ύποθέσεων 

μόνον έν όμοφωνίρ τών άποτελούντων αύτάς μελών| 

άναπεμπομένου άλλως τού ζητήματος είς τό Διοϊ^ητΙ* 

κόν Συμβούλιον πρός λήψιν άποφάαεως. 

θεμάτων τής παρούσης παραγράφου δύναται νάΐνατί· 

θηνται είς έπιτροπάς όμοίως συνιστωμένας πρόηάρα} 

σκευαστικαΙ καί γνωμοδοτικαΙ έργασίαι. ι 1; :*,ί

■I I I I 1 ·■ V-H
4, ' Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ό 'Α ν  

I εδρος τού Διοικητικού ΣυμβουλΙουα) έκπροο

έπιχείρησιν ένώπιον τών δικαστηρίων καί πάσης ,ί 

καί δίδει τούς έπιβαλλομένους είς αύτήν όρκο 

δύναται jév προφανεΐ κινδύνφ έκ τής άναβολή *̂ 

άνευ Iάποφάσεως-τοΰ Διοικητικού- Συμβουλίου „ _ 

γείρη καί άντικρόύη άγωγάς καί άσκή ένδικα μέ νά 

διορΙζίΤΉληρεξουσΙους καί νά προβαΐνη είς i'öoavj 

δικαστικήν ή έξώδικρντιράξιν προστατευτικήν τώΥ,συμ* 

φερόντων, τής έπιχειρήσεως, τών ηράξεων τούτων 

ύποβαλλομένων άμέσως είς τΔΈομβρύλιον πρό^ΐέγ-, 

κρισιν καί γ) |ύπογράφει τά συμβόλαια τής .έήρ(ει| 

ρήσεως, I 1 ι Γ . |· ,

Γενικός Διευθυντής τής Έπιχειρήσεως.

. "Αρθρ. 6. -  1. Τών ύπηρεσιών τής έπιχειρήσεως 

προΐσταται Γενικός Διευθυντής, δστις δέον νά τυγχά

νει πτυχιοΰχος άνωτάτης σχολής τής ήμεδαπής ή 

άλλοδαπής.

Τά λοιπά προσόντα, ή διαδικασία προσλήψεις καί 

άναπληρώσεώς του, al άποδοχαΙ, τά καθήκοντα, τά 

δικαιώματα, ώς καί al άρμοδιότητες έν γένει όρΙζονται 

διά τού κατά τό άρθρον 7 τού παρόντος πρβλεπομένου 

'Οργανισμού 'Εσωτερικής ΓΥπηρεσίας.

2. Ό  Γενικός Διευθυντής τής έπιχειρήσεως μερι

μνά διά:

α) τήν έκπλήρωσιν τού σκοπού δΓ δ συνεστήθη ή

έπιχείρησις, ν ι

β) τήν κατάρτισιν τού έτησίου προγράμματος κατα

σκευής, έπεκτάσεως καί συντηρήσεως τών δικτύων 

ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως.

γ) τήν κατάρτισιν καθ' έκαστον έτος προγράμματος 

έπενδύσεων διά τό έπόμενον οικονομικόν έτος, ώς καί 

τά έπόμενα τέσσαρα οίκονομικά έτη, ύποδεικνύων τάς 

έγκεκριμένας ή προτεινομένας πηγάς χρηματοδοτή

σε ις  τούτου, ί ί γ

δ) τήν σύνταξιν δύο τουλάχιστον μήνας πρό τής

ένάρξεως έκάστου οικονομικού έτους τού προϋπολο

γισμού έσόδων καί έξόδων τής έπιχειρήσεως,

ε) τήν κατάρτισιν τών άναγκαίων άναμορφώσεων καί 

τροποποιήσεων είς τά προγράμματα κατασκευής τών 

έργων καί τόν έτήσιον προϋπολογισμόν έσόδων καί

έξόδων,.I > ' - ,| ί ,

\  II στ) τήν σύνταξιν τού έτησίου άπολογισμού τής 

' έπιχειρήσεως έντός τριών μηνών άπό τής λήξεως 

| . έκάστου οικονομικού έτους. , 4

, 3. ' Ο Γενικός Διευθυντής έλέγχει τήν καθημερινήν 

έργασίαν τής έπιχειρήσεως, άσκεΐ έποπτεΐαν έπ( τής 

’διεξαγωγής τών έργασιών έκάστης ύπηρεσίας έχων 

^τήν διοΐκησιν τού προσωπικού αύτής καί είσηγείται 

*πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον έπΙ: :

j,;J. . 1 I « I
ί mJ| a) άναθέσεως μελετών έκτελέσεως έργων καί προ- 

ί ,μηθειών κατά τάς έκάστοτε Ισχυούσας διατάξεις,

• l· . 1 . 1 -.π
β) πάσης έ«ποιήσεις ή έκμισθώσεως άκινήτων ή 

κινητών πραγμάτων άνηκόντων είς τήνι έπιχείρησιν,

cj;,γ) έγέρσεως άγωγών καί άσκήσεως ένδίκων μέσων 

παραιτήσεις άπό τούτων καί συμβιβασμού,

l'jl'i'ö), συνάψεις δανείων καί

I" ε )1 συμμετοχής φυσικών ή νομικών προσώπων ί ή 

Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως ή έπιχειρήσεων 

τινής ώφελεΐας είς τήν δαπάνην κατασκευής έργων 

Ι ,δποΤα έπιθυμούν νά κατασκευάση ή ; έπιχείρησις 

ίκάτά: προτε ραιότητα ̂ ώς-καΙ-έπΙ-τών-όρων-τής-τοιαύτης-  

ίόυμμετοχής. I , · V }, , ι ,

IH‘4. ’ Ο Γ ενικός Διευθυντής έχει τήν μέριμνα καί τήν 

ΐυθύνην τής έκτελέσεως τών άποφάΙτεών τού Διοικη- 

τΟ Συμβουλίου καί τών έπιτροπών τής1 παρ. 3 τού 

ίρθρου 5 τού παρόντος, μετέχει δέ τών συνεδριάσεων 

f  τού Διοικητικού Συμβουλίου είσηγούμενος τά πρός 

^ουζήτησιν θέματα, άνευ ψήφου.

Μ  '
Ιί".ν
W ;l

■

ί' I

I I

I
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.ft Προέδρου, τής.κοινότητοςτής έδρας.τής.έπιχειρ 

σεως έκλέγει μεταξύ τών μελών του τόν Πρόεδρον κσ 

τόν ’ Ανΐιπρόςδρον αύτοΟ κατά τάς περί έκλογής 

Προέδρου τοϋ δημοτικοΟ, συμβουλίου διατάξεις'TojÖ]|

(ι'Δημοτικού κα( KoivcTiKoïïn^wôjraç, ■ ΐ ’ΐ) *

$,>, : ’ i ΕΙς περίπτωσιν συμμετοχήςϊΛ^ϊήΐζ. έπιχείρηο 

έτέρου Δήμους Κοινότητος, ό άριθμόςτών άντιπρ 

σώπων αύτών είς Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής έπ 

ίχειρήσεως, όρΙζεται διά, τοΟ κατά τήν παράγρ. 2 τοΟ 

άρθρου 2 τοΟ παρόντος έκδιδομένου Προεδρικού Δκίΐ 

τάγματος, η  , ■ <, ,

3. ΤοΟ Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει, .άνευ ψή·? 

φου, ώς είσηγητής τών πρός συζήτησιν θεμάτων ôp 

Γενικός Διευθυντής τής έπιχειρήσεως. | |Μ

4. Καθήκοντα γραμματέώς τοΟ Διοικητικού Συμβου

λίου άσκεϊ είς τών Επαλλήλων τής έπιχειρήσεως, όρι$ 

ζόμενος ύπό τοΟ Προέδρου τούτου. ;|||

5. Διά τά έκ δημάρχων καί Προέδρων κοινοτήτων;!

μέλη τού διοικητικού συμβουλίου καί τούς άναπληρω-jj 

τάς αύτών Ισχύουν al περί μή έκλογιμότητος καί άσυμ-Ι 

βιβάστων διατάξί.ς τοΟ Δημοτικού καί ΚοιγοτικοΟ Κώ-Γ 

δικός. . '· ' '  1 .

’ 6, Μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου δέν δύναται;

νά είναι συγγενές μεταξύ των έξ αίματος ή άγχιστεΐας,'' 

μέχρι τοΟ τρίτου ,βαθμοΟ συμπεριλαμβανομένου, ούδέΐ 

νά είναι ύφ- οΙανδήποτε μορφήν έργολάβοι ή πρύμη-.;

f
à ;

I® ·1,1 ί' ' 1 \  'ίϋ; ’.I 1
έρας.πρό τής.όριζομένηςήιά-3ήν-συνεδρΙασιν_ 

συγκαλεϊται ύποχρεωτικώς όσάκιςι ζητήση 

Ι,τό ήμισυ τουλάχιστον τοϋ δλου άριθμού τών 

f!|;,TOÜ Διοικητικού Συμβουλίου. ' Η ,πρόσκλησις 

νά άναφέρη τά θέματα τής ήμερησίας οιατάξεως. 

κάτεπειγούσας περιπτώσεις ή πρόσκλησις δύναται 

|ά έπιδοθή τήν αύτήν ήμέραν τής συνεδριάσεως.

äff ό Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει είς τήν 

/'τής έπιχειρήσεως καί εύρΙσκεται έν άπαρτίρ έφ' 

δσον|ύφΙσταται άπόλυτος πλειοψηφία τού δλου άρι- 

θμούιΐών μελών αύτοΟ. ' Απόλυτος πλειοψηφία είναι ό 

άμέσως μεγαλύτερος άκέραιος τού ήμίσεος τού άρι- 

θμοΰκτούτου. 1 ι· i , I

ί| 4^,ΕΙς ήν περίπτωσιν ό άριθμός τών μελών τού 

Διοικητικού Συμβουλίου είναι άρτιος, τούτο εύρΙσκεται 

ίίν άπαρτίςτέφ' όσον παρίσταται τό ήμισυ τού όλου 

ίριθμοΰ τών μελών αύτοΰ.

5 f Al άποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου λαμ- 

βάνονται κατ' άπόλυτον πλειοψηφίαν τών παρόντων, 

έν. ΙσοψηφΙςι έπικρατούσής τής ψήφου τού Προέδρου.

iti!· '
'Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

,'1 1 1 κάΓ'Προέδρου αύτοϋ. , 1I

θευταΙ τής έπιχειρήσεως ή μέλη Διοικητικού Συμβου· 

λΙου ή ύπάλληλοι όμοειδοϋς έπιχειρήσεως.

7. ΕΙς τόν Πρόεδρον τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 

δύναται νά καταβάλληται διά τάς παρεχομένας είς τήν 

έπιχείρησιν ύπηρεσίας του, άποζημίωσις όριζομένη διά 

κοινής άποφόοεως τών Υπουργών 'Εσωτερικών καί 

Οικονομικών, μετά πρότασιν τού Διοικητικού Συμβου: 

λΙου τής έπιχειρήσεως. ' Εν περιπτώσει άπουσίας τού 

Προέδρου τού Διοικητικού Συμβουλίου ένεκα άσθε- 

νείας ή άδείας πέραν τού μηνός, ή άποζημίωσις αΰτή 

καταβάλλεται έξ ήμισεΐας είς αύτόν καί τόν άναπληρω- 

τήν του. ' Ωσαύτως είς τόν Πρόεδρον, τά μέλη καί τόν 

γραμματέα τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται νά 

παρέχηται, διά τήν συμμετοχήν των είς τάς συνεδριά

σεις αύτοΰ, άποζημίωσις.

Ή  άποζημίωσις τοϋ Προέδρου, τών μελών, τού 

είσηγητοϋ καί γραμματέώς τού Δ.Σ. τής έπιχειρήσεως 

καθορίζεταιδΓ άποφάσεως τών 'Υπουργών 'Εσωτερι

κών καί Οικονομικών. ,

ΔΓ όμοΐας άποφάσεως, έκδιδομένης μετά πρότα- 

σιν τού Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται νά όρΙζεται ή 

πλήρης, άπασχόλησις είς τήν έπιχείρησιν ένός τών 

μελών τούτου, έπ ' άμοιβή. Κατά τόν αύτόν τρόπον 

καθορίζονται al άρμοδιότητες καί ή άμοιβή αύτοΰ.

?Ι ■ I I
I : Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου, 

j. 1 άπαρτία καί λήψις άποφάσεων.

... . ,

"Αρθρ. 4. -  1, Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχε

ται ύποχρεωτικώς έντός τοϋ πρώτου πενθημέρου έκά- 

στου i μηνός , ώς καί δταν al ύποθέσεις τής έπιχειρή

σεως άπαιτοϋν τούτο. · .

2. Τό Διοικητικόν1 Συμβούλιον συγκαλεϊται ύπό τοϋ I, 

Προέδρου Oif έγγράφου προσκλήσεως πρός έν έκα

στον τών μελών έπιδιδομένης τρείς τούλάχιστον πλή* ;

. . i . · i .Ί'·

;>:■·■ >·;<··· , . I
M l

%

i w  f ί ί  ι > Κ !
"Αρθρ. 5 .-1.  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί τήν 

έπιχείρησιν καί διαχειρίζεται τήν περιουσίαν καί τούς 

πόρους +αύτης, άποφασίζέι δέ έπΙ παντός άφορώντος 

τήν έπιχείρησιν θέματος, πλήν τών περιπτώσεων καθ' 

άς άλλως όρΙζεται έν τώ παρόντι νόμφ.:

2,ίΤό Διοικητικόν Συμβούλιον ΙδΙςι:

ι| α) 'Επιμελείται τών ύποθέσεων καί τώνίσυμφερόν

των τής έπιχειρήσεως.

' β) Διορίζει τόν Γενικόν Διευθυντήν τής έπιχειρή

σεως. j1 . ί

■3 γ) Ψηφίζει τό έτήσιον πρόγραμμα τών έκτελε- , 

στέων έργων κατασκευής, συμπληρώσεως καί συντη- 

ρήσεως τοϋ δικτύου ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως, 

ώς καί τό πρόγραμμα έπενδύσεων. Άντίγραφον τής 

,· Αποφάσεως τού Δ.Σ; περί καταρτίσεως τοϋ έτησίου 

προγράμματος ύποβάλλεται είς τόν Νομάρχην διά τόν 

κατά νόμον έλεγχον. j

ί  δ) Ψηφίζει ένα μήνα τούλάχιστον πρό τής ένάρ- 

ξεως έκάστου οικονομικού έτους, τόν έτήσιον προϋπο

λογισμόν έσόδων καί έξόδων τής έπιχειρήσεως, τό 

σκέλος τών έξόδων τοϋ όποίου προσαρμόζεται είς τό 

κατά τό προηγούμενον έδάφιον πρόγραμμα έκτελε- 

στέων έργων. ' ΕπΙ τή βάσει τής πορείας τών έσόδων 

καί τών τυχόν παρουσιαζομένων άναγκών, δύναται 

κατά τήν διάρκειαν τοϋ οικονομικού έτους, νά τροπο- 

ποιήται ό προϋπολογισμός ύπό τού Διοικητικού Συμ

βουλίου, όπερ άποφασίζέι καί περί χορηγήσεως έκτά- 

κτων καί συμπληρωματικών πιστώσεων. 1

ε) ' Αποφασίζει περί άναθέσεως συντάξεως μελε

τών, έργων καί προμηθειών καί έγκρίνει ταύτας. ' Επί

σης άποφασίζέι περί τοϋ τρόπου έκτελέσεως τών 

έργων καί ένεργείας προμηθειών τής έπιχειρήσεως καί 

ί έγκρίνει τάς πρός τούτο άναγκαΐας δαπάνας. ΆντΙ- 

; γραφον τών άνωτέρω άποφάσεων ύποβάλλεται είς τόν 

Νομάρχην διά τόν κατά νόμον έλεγχον.

' ΕΙς 'περίπτωσιν μή ύπάρξεως, τεχνικής ύπηρεσίας

ί! f é ν , ·,ί., ■ ,. ί  ,1 ■
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N. 1069 τής 10/23.8.80 (A 191). Περί κινήτ, 
τήν Ιδρυαιν ' Επιχειρήσεων 1 Υδρεύσεως 
ποχετεύαεως. : .

' V Ί  '·' , I1, il ■ ' ' ' 1 ' ' I 1 ' "’’■JY·!
' Ι Ιί ’ΑντικεΙμενον , φορείς] - άβμΟδιότης

ω ΐ . ; . : ,  Λ ί  ■' '·■*

B,',. .

ΓΑρθμ.Ί.'-.Τ. Διά τήν άσκησιν τών πάσης'ίί 

δραστηριοτήτων το0κυκλώματος_ύδρεύθ6«{

,.^χετεύσεως οίκιρτικών κέντρων τής Χώρας,ιίι_,. 

τών-πόήεων ’ Αθηνών, Θεσσαλονίκης καί Βόλου t 

μειζόνων *αύτών περιοχών, δύναται νά, συνισ 

κατά τήν I παρά γ ρ&φ<*<3τοΰ παρόντος άρθρι 

έκαστον Δήμον ή Κοινόττνίί^τής^ρας ή ύπό 

νων Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων^καΙ 

ένιαίαι έπιχειήήσεις ύδρεύσεως καί άποχετεύ 

άνωτέρω Επιχειρήσεις άποτελοΰν Ιδια Νομι 

σωπα ' Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαραι 

διεπόμενα ύπό τών κανόνων τής Ιδιωτικής οΙκοΥί 

έφ' δσον δέν όρΙζεται άλλως ύπό νόμου.

Al διατάξεις) τής παρόύσης παραγράφου δύ , ____

νά έφαρμόζωνται καί είς περιπτώσεις μετατροπής] είς! 

έπιχείρηοιν συνεστημένων συνδέσμων, Δήμων ήίΚοι-ί 

νοτήτων ή Δήμωνκαί Κοινοτήτων. ' β * '  (S'

Al έπιχειρήσείς ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως|λει- 

τουργοΟν ύπό μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής έπιχει· 

ρήσεως καί διέηονται ώς πρός τήν διοΐκησιν, ό βγάνω1 

σιν, έκτέλεσιν], λειτουργίαν, συντήρησιν τών έργων'τής, 

άρμοδιότητός των καθώς καί τάς πηγάς τής χρηματο- 

δοτήσεώς των ύπό τών διατάξεων τοϋ παρόντος.νόΗ 

μου, έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά τών σχετικών 

διατάξεων τού «Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικος».’!

2. Al προβλεπόμεναι ύπό τής προηγουμένης παρα

γράφου έπιχειρήσεις είναι άρμόδιαι διά τήν μελέτην,· 

κατασκευήν,, συντήρησιν, έκμετήλλευσιν, διοΐκησιν καί

, I ,jïi Π|

ί · ' ,  , ;■ . ' , · ;  ; . §  "

λειτουργίαν τών δικτύων ύδρεύσεως καί άποχετεύ- 

σεως άκαθάρτων καί όμβρΙων ύδάτων, ώς καί μονάδων 

έπεξεργασίας λυμάτων καί άποβλήτων τής περιοχής 

άρμοδιότητός των. ι ,

3. ' Η σύστασις έκάστης έπιχειρήσεως ένεργείται 

δΓ άποφάσεως τών οίκεΐων Δημοτικών ή Κοινοτικών 

Συμβουλίων, δΓ ής θά όρΙζεται ή έπωνυμία, ή έδρα, οΐ 

„ δικαιολογούντες τήν σύστασιν αύτής λόγοι, τά παραχω- 

! ρούμενα είς αύτήν περιουσιακά στοιχεία, ό τρόπος 

έκμεταλλεύσεως τών έργων ή ύπηρεσιών καί τά έξ 

αύτών έσοδα, ώς καί ή περιοχή τής έπιχειρήσεως. 

Προκειμένου περί μετατροπής συνδέσμου είς έπιχεί-1 

ρησιν άπαιτεΐται άπόφασις τών δημοτικών καί κοινοτι

κώ ν συμβουλίων τών Δήμων καί Κοινοτήτων τών μετε- 

χόντων είς τούτον.

iäj. Ή  άπόφασις περί συστάσεως τής έπιχειρήσεως ή 

μετατροπής συνδέσμου είς έπιχείρηοιν έγκρίνεται διά 

ίΠροεδρικοΰ Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει τού 

ί,[Υπουργού ' Εσωτερικών. 11 ,

. - ) ·· ...  *" I,

Διεύρυνσις άντικείμένου καί έπέκταρις 

•ι περιοχής άρμοδιότητός. 1 ,|

‘Άρθρ. 2. -  1. tô  άντικείμενον τών έπιχειρήσεων 

δύναται νά διευρυνθή καί νά περιλάβη έκτός τής 

5ρεύσεως καί άποχετεύσεως καί τό έργον συγκεν- 

ρώσεως, μεταφοράς καί διαθέσεως άπορριμμάτων διά 

ήν,περιοχήν άρμοδιότητός των, βάσει άποφάσεων τών 

ϊ)Ικέ!ων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων έγκρινο- 

1 ιένων διά Προεδρικού Διατάγματος έκδιδομένουπρο- 

'άρει τού .^Υπουργού 'Εσωτερικών. Διά τού αύτοΰ 1 

διατάγματος'ρϋθμίζβνται τά.τής μεταβιβάσεώς άρμο- 

ίιοτήτων, υποχρεώσεων Γπόρφν καί συναφών θεμάτων ί 
Αναγκαίων διά τήν έκτέλεσιν τόϋ έργου συγκεντρώ- 

Εως, μεταφοράς καί διαθέσεως ή άλλης έπεξεργα- 

Ιΐας-άπορριμμάτων. ,ι:. · |, ί Μ

ρ^Ζττ-^-Η-περιοχή-άρμοδιάΙητος τής ουνιστωρένης- 

έπιχειρήσεως] δύναται νά έπεκτεΐνεται καί είς τάς 

{♦ ερκρερείας όμόρων Δήμων ή Κοινοτήτων ή τμήματα 

αύτών μετά γνώμην τού ιΐΐκείου Δηήοτιρού ή Κοινοτι

κού. Συμβουλίου δΓ άποφάσεως τοϋ διοικητικού συμ- 

ούλΙου έγκρινομένης διά Προεδρικού Διατάγματος, 

Ρέκδιδομένου προτάσει τοϋ 'Υπουργού ’Εσωτερικών. 

“ * · ' · " ·  ; . . . . .  ·. : ;  ί  ‘ , ι  1 '
ff, ; ' Διοικητικόν Συμβούλιογ τής ' Επιχειρήσεως. | 

flP* , ·,'?· ■ 1 ' , -
"Αρθρ. 3 . - 1 .  Ή  ύπό ένός μόνου Δήμου συνιστω- 

;νη ,έπιχείρησις διοικείται ύπό Διοικητικού Συμβου

λ ί ο υ  τοϋ ônolou τά μέλη, ό Πρόεδρος καί Αντιπρόε

δρος όρΙζονται κατά τάς περί συγκροτήσεως τής ' Επι- I 

^τροπής Δημοτικών ' Επιχειρήσεων τοϋ Δημοτικού καί 

JjlΚοινοτικού Κώδικος διατάξεις. ' ι I

2. Προκειμένου περί έπιχειρήσεως συνιστωμένης 

mùnó πλειόνων Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων καί Κοινο- 

;ι.|τήτων ή μετατροπής συνδέσμου είς έπιχείρηοιν αϋτη ι 

1 ][διοικεΙται, ύπό συμβουλίου ό άριθμός τών μελών τοϋ 

' : όποίου όρΙζεται διά τών περί συστάσεως τής έπιχειρή- 

Η]σεως ή μετατροπής τού συνδέσμου άποφάσεων τών 

!ί;όΐκεΙων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων. ΟΙ έκ- 

ί - πρόσωποι έκάστου Δήμου ή Κοινότητος καί οίάναπλη- 

] ρωταΙ αύτών όρΙζονται ήΐ]', | άποφάσεως τού οΙκεΙου 

'.'Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. !

Τό Συμβούλιον συγκαλούμενον ύπό τού Δημάρχου



4. ΕΙς τάς προβλεπομένας ύπό τής παρ. 1 περιπτώ 

σεις ή έπιχείρησις δικαιούται δΓ αΐτήσεώς της, ύπο- ; 

βαλλομένης είς τόν είσαγγελέα πρωτοδικών, νά αΐτή- 

σηται κατά τήν διαδικασίαν τοΟ δρβρου 22 τού A.N.ìlj 
1539/1938 «περί προστασίας τών δημοσίων κτημάτων» !}< 

τήν άμεσον έπαναφοράν τών πραγμάτων είς τήν προ- !{( 

τέραν κατάστασιν, ήτις διατάσόεται ύποχρεωτικώς έφ ' j| 

δσον ήθελε διαπιστωθή αύθαίρετος κατασκευή άποχε- 

τευτικοϋ έργου. ' Η άπόφασις τοΟ είσαγγελέως πρωτο

δικών, έκδιδομένη έντός τής συντομωτέρας δυνατής ι 

προθεσμίας έκτελεϊται διά συνεργείου τής έπιχείρή- !, 

σεως ύπό τήν προστασίαν τής άρμοδίας άστυνοβικής ]' 

άρχής, ήτις παρακολουθεί τήν άκριβή τήρησιν αύτφς.

Al άπαιτηθησάμεναι διά τήν τοιαύτην έπαναφοράν^ών 

πραγμάτων είς τήν προτέραν κατάστασιν δαπάναι,Ι βε- 

βαιούνται ύπό τής έπιχειρήσεως είς βάρος τοΟ δρά-’,] 

στου, έφ'- δσήν ήθελεν οΰτος καταδικασθή ύπό'$τ00 

άρμοδίου δικαστηρίου, κατά τάς διατάξεις τής πα| 

τοΟ παρόντος άρθρου, ή, έν περιπτώσει άπαλλάγ|]ςί|| 

τούτου, έφ' δσον ήθελεν ύποχρεωθή είς τήν κάτ(ϋ| 

λήν τών τοιούτων δαπανών, τοΟ δίκαστηρίοσ ύποχρ 

τικώς άποφαινομένου έπΙ τής τοιαύτης καταβολή! 

μή. Al δαπάναι αύται είσπράττονται κατά τάς-ήι 

είσπράξεως τών έσόδων τής έπιχειρήσεως κειμέ' 

διατάξεις,

5. Ό  παραβαΐνων^^ς ύπό τών έν άρθρω 21

παρόντος προβλεπομένωνΤκαναγισμών λειτουργίας'^ 

διαχειρίσεως τής έπιχειρήσεως, έπϊβσλλομένας ύπο- 

χρεώσεις έφ ' δσον ύπό έτέρας τινός διατάξεως δέν 

προβλέπεται βαρυτέρα ποινή, τιμωρείται, έάν μέ^,έ’'- 

νήργησεν έκ προθέσεως διά τής ποινής τής φυλακ(- 

σεως μέχρις έξ μηνών ή διά χρηματικής ποινής ή jkól 

δΓ άμφοτέρων τών ποινών τούτων, έάν δέ ένήργησέν 

έξ άμελεΐας διά χρηματικής ποινής. j Â

' Αστυνόμευσις τών δικτύων ύδρεύσεως καί άποχε| 

τεύσεωςι --------r · --------- f f lOTTΜ;·, ! rf®
"Αρθρ. 28. —! 1. Ή  άστ^νόμευσις τών συστημάτων 

ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως τής έπιχειρήσεως ώς 

καί ή, κατά τάς διατάξεις τού άπά 18/21.3.1924 Δ/τος 

«περί κωδικοποιήάεως τοΟ Ν. 2853 κ.λπ.» άστυνόμεύ* 

σις δημοσίων ύδάτων είς τήν περιοχήν ταύτην, άνατί- 

θεται είς τούς τεχνικούς ύπαλλήλους τής έπιχειρή

σεως, καί έν έλλείψει έφαρμόζονται al έκάστοτε Ισχύ* 

ουσαι διατάξεις περί άστυνομεύσεως τών δημοτικών 

καί κοινοτικών έργων. ‘̂ 1

2. Πάσα άμέσως ή έμμέσως προξενουμένη βλάβη 

έπΙ τών πάσης φύσεως ή κατηγορίας ύπονόμων ή 

- έτέρων στοιχείων τών συστημάτων ύδρεύσεως - άπο

χετεύσεως τής έπιχειρήσεως καί έπΙ τών πάσης φύ

σεως έργων, έν έκτελέσει τετελεσμένων, ώς καί πάσα 

παράβασις τών έν τή προηγουμένη παραγράφω διατά

ξεων, περί άστυνομεύσεως τών δημοσίων ύδάτων, 

βεβαιούται διά πρωτοκόλλου συντασσομένου ύπό τών 

κατά τήν άνωτέρω παράγραφον άρμοδίων ύπαλλήλων 

έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά άναλόγως τών διατά

ξεων τών παρ. 2 έως 5 τοΟ άρθρου 24 τοϋ άπό 25

Νοεμβρίου 1929 Προεδρικού Δ/τος «περί κωδικοποιή- 

σεως τών «περί κατασκευής καί συντηρήσεως όδών 

κειμένων διατάξεων, ώς τό άρθρον τούτο άντικατε- 

στάθη διά τού άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 1966/1939 «περί 

συμπληρώσεως τών περί έκτελέσεως δημοσίων έργων 

κειμένων διατάξεων». Τάς κατά τάς άνωτέρω διατά

ξεις άρμοδιότητας τού Έπιθεωρητού δημοσίων Έ ρ 

γων, άσκεϊ, ό Γενικός Διευθυντής τής έπιχειρήσεως, 

όύτινος al έπΙ τών θεμάτων τούτων άποφάσεις ύποβάλ- 

λονται πρός έγκρισιν είς τόν Νομάρχην. ’ Η βεβαίωσις 

τών ποσών τής ζημίας διενεργείται ύπό τής έπιχειρή

σεως καί είσπράττεται κατά τάς περί τών είσπράξεων 

έσόδων αύτής διατάξεις.

Δήλωσις τών Ιδιοκτητών περί τοϋ τρόπου 

άποχετεύσεως τών άκινήτων των.

f l  ' ' I 1

# Α Ρ θ ρ . 29. -  1. Ό  Ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, νο

μέας ή συννομεύς άκινήτου κειμένου είς τήν περιοχήν 

ΤήςI έπιχειρήσεως, έπΙ δέ συνιδιοκτησίας kaTó τάς 

διατάξεις τοϋ Ν. 3741/1929 «περί Ιδιοκτησίας κατ’ 

0(30φους» καί τών άρθρων 1002 καί 1117 τοϋ ' Αστικοϋ 

Κώδικας καί ό είς δν έχορηγήθη ή άδεια κατασκευής 

ΙΙ^^ιόΙκοδομής, ώς καί οΙ διαχειριστής ταύτης, καλού-1 
μίβψος ύπό τής έπιχειρήσεως, ύποχρεοϋται όπως, έν- 

!τός;,τής τασσομένης αύτώ προθεσμίας ούχΙ έλάσσονος 

fojjf 'μηνός,, δηλώση έγγράφως ,τόν τρόπον άποχετεύ-, 

σέως^τρΟ. άκινήτου. του-καί έπιτρέπη-καΙ-διευκολύνη" 

τόγΐύπό τής έπιχειρήσεοχ; έλενχον τής άκριβείας τής 

άπλωσεώς του. ' , ί j , ■ 1,j

f
Z.’Î O μή ύποβάλλων τήν έν τή προηγουμένη παρα- 

ίρφ ίδήλωσιν ή ό μή-ύποβάλλων έντός τής ύπό τής 

. έπιχειρήσεως ταχθείσης προθεσμίας ή ό άμέσως άρ- 

νοόμενΰς είς τά όργανα τής έπιχειρήσεως τήν έντός 

TÔdji άκινήτου είσοδον πρός έλεγχον τής άκριβείας 

τόίαύτης δηλώσέως ή ό παρακωλύων καθ' οΐονδήποτε 

I τρόπον τήν διενέργειαν τοϋ έίρημένου έλέγχου, τιμω- 

ρείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών (3) μηνών ή διά 

χρηματικής ποινής. Ό  ύποβάλλων ψευδή δήλωσιν 

τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις έξ (6) μηνών ή διά 

χρηματικής ποινής. , ,

111 ' - ΜεταβατικαΙ διατάξεις.

IjrApOp. 30. Έργα καί μελέται ύδρεύσεως ή άποχε- 

τευσεως τών όποΐων ή κατασκευή καί ή έκπόνησις 

ΙάντΙστοΙχως ήρχισε πρό τής συστάσεως έπιχειρήσεως 

ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως είς τινα Δήμον ή Κοινό- 

»ίτητα έκτελοϋνται κατά τάς Ισχυούσας διατάξεις.

Ü). 1 ' ' 1 I, 1, *
Αρθρ. 311 Ή  Ισχύς τοϋ παρόντος νόμου άρχεται 

ί;άπό]τής δημοσιεύσεως αύτοϋ διά τής ΈφημερΙδος 

Ι,τής Κυβερνήσειος.
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I. un’ αριθ. 2527/8.10.97 (A' 206). Τροποποίηση και 
υμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες 

ίιατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A '
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Αρθρο 1
Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 14 

του ν. 2190/1994 1

1. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 αντικαθί
σταται ως εξής:

«1. Στις διατάξεις των κεφαλαίων A ', Β ' και του 
παρόντος (Γ ' ) υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου 
τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρ
θρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 και τις μεταγενέστερες 
συμπληρώσεις του, πριν την τροποποίησή του με το άρ
θρο 51 του ν. 1892/1990. Στον κατά τα ανωτέρω δημόσιο 
τομέα και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρό
ντος και μόνον υπάγονται επίσης:

- οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης A ' και Β ' 
βαθμού,

- οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων 
(Τ.Ε.Δ.Κ.) και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτή
των Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.),

- οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που έχουν 
εξαιρεθεί από το δημόσιο τομέα βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 30 του ν. 1914/1990 και του άρθρου 22 του ν. 
1947/1991,

- οι Τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του 
Δ.Σ. ή Διοικητή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 
49Α του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρι
κές τους ανώνυμες εταιρείες,

- τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανή
κουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 
50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, 
καθώς και το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατά
στασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών 
Ελλήνων».

2. Οι ανωτέρω φορείς υπάγονται, με την επιφύλαξη 
των εξαιρεσιών που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρ
θρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
και συμπληρωθεί με τις διατάξεις των ν. 2247/1994 (άρ
θρο 1 παρ. 2 περίπτωση α ), ν. 2335/1995 (άρθρο 17

παρ. 4), ν. 2336/1995 (άρθρο 3 παρ. 2) και ν. 2434/1996 
(άρθρο 25 παρ. 1) και συμπληρούται ή τροποποιείται με 
τις διατάξεις του παρόντος, των εξαιρέσεων που προ- 
βλέπονται στο άρθρο 24 (εδάφιο α ' περίπτωση ββ ' ) και 
28 (παρ. 18, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ. 13 
του ν. 2266/1994) του ν. 2190/1994 και των εξαιρέσεων 
που ορίζονται στους ν. 1911/1990 (άρθρο 19, όπως τρο
ποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 1947/1991 και το άρ
θρο 12 του ν. 2109/1992), ν. 2229/1994 (άρθρο 5 παρ. 3), 
ν. 2244/1994 (άρθρο 6 παρ. 6 και 7), ν. 2247/1994 (άρθρο 
1 παρ. 19) και ν. 2408/1996 (άρθρο 5 παρ. 7 εδάφιο η ', 
που προστέθηκε με την παρ. 15β του άρθρου 3 του ν. 
2479/1997).

3. Οι αμιγείς καί μικτές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.α" 
και β ' βαθμού στις οποίες ο Ο.Τ.Α. κατέχει άμεσα ή έμ
μεσα το 50% τουλάχιστον του εταιρικού τους κεφαλαί
ου, οι πάσης μορφής δημόσιες επιχειρήσεις και οι θυγα
τρικές τους εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες 
τραπεζών υπάγονται στο σύστημα προσλήψεων του ν. 
2190/1994 ως προς την πρόσληψη τακτικών και με σύμ
βαση ορισμένου χρόνου διοικητικών υπαλλήλων των 
κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και τακτικού και με σύμβα
ση ορισμένου χρόνου προσωπικού της κατηγορίας ΥΕ, 
με εξαίρεση το εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ. Ως διοι
κητικοί υπάλληλοι για την εφαρμογή της παρούσας διά
ταξης νοούνται οι προσλαμβανόμενοι για την άσκηση 
της διοικητικοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης 
(όπως γραφείς, γραμματείς, δακτυλογράφοι, στενογρά
φοι, λογιστές, υπάλληλοι για θέματα προσωπικού, οικο
νομικής διαχείρισης κ.λπ.). Η πρόσληψη του τακτικού 
διοικητικού προσωπικού από τις επιχειρήσεις των 
Ο.Τ.Α., τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις θυγατρικές 
τους εταιρείες και τις θυγατρικές εταιρείες τραπεζών γί
νεται με τη διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος νό
μου από τις ίδιες τις εταιρείες. Η σχετική προκήρυξη δη
μοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε 
δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. Η 
προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευσή της στο 
Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη 
νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών. Αν παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται 
η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. Οι σχετικοί πίνακες κα
τάταξης των υποψηφίων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., 
το οποίο ασκεί έλεγχο αυτεπαγγέλτως ή κατ’ ένσταση 
υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο η επιτροπή του οικείου 
φορέα καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, 
καθώς και τους πίνακες διοριστέων, τους οποίους και 
αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Η πρόσληψη 
όμως του προσωπικού μπορεί να γίνεται αμέσως μετά 
την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων 
και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του 
Α.Σ.Ε.Π.. Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων 
διοριστέων οι τυχόν ήδη προσληφθέντες που δεν περι
λαμβάνονται σε αυτούς απολύονται. Οι απολυόμενοι 
λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την 
απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς 
οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Οι ανωτέ
ρω φορείς (επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.), δημόσιες επιχειρή
σεις και θυγατρικές τους εταιρείες και θυγατρικές εται
ρείες τραπεζών) προσλαμβάνουν το μη διοικητικό προ
σωπικό (όπως τεχνικό υπό ευρεία έννοια προσωπικό, 
υγειονομικό, κ.λπ.), καθώς και το εργατοτεχνικό προ
σωπικό ΥΕ, βάσει των διατάξεων του κανονισμού τους
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ή, εάν δέν υφίσταται κανονισμός, βάσει προκηρύξεως με 
τους όρους πρόσληψης ή διορισμού, οι οποίοι πρέπει να 
ανταποκρίνονται πλήρως και αυστηρά στις ανάγκες για 
τις οποίες εγκρίθηκε η πρόσληψη από το αρμόδιο κυβερ
νητικό ή άλλο αρμόδιο όργανο. Η προκήρυξη πριν τη 
δημοσίευσή της εγκρίνεται ή τροποποιείται από το 
Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή του 
αντίστοιχου σχεδίου. Εάν η προθεσμία των δέκα (10) 
ημερών παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώ
μη του Α.Σ.Ε.Π.. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού 
ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π. αυτεπαγγέλτως ή κατ’ ένστα
ση υποψηφίων από την άποψη τήρησης των διατάξεων 
του οικείου κανονισμού και των αρχών της δημοσιότη
τας, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της 
αξιοκρατίας. Απαγορεύεται η υπό οποιαδήποτε νομική 
μορφή μεταφορά προσωπικού του προηγούμενου εδα
φίου σε άλλο νομικό πρόσωπο, κλάδο ή ειδικότητα, ή η 
ανάθεση διαφορετικών καθηκόντων, Προϊστάμενοι 
υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα που ενεργούν κυτά 
παράβαση του προηγούμενου εδαφίου διαπράττουν το 
αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, κατά το άρθρο 259 
του Ποινικού Κώδικα, διωκόμενοι αυτεπάγγελτα. Οι 
ίδιοι ανωτέρω φορείς προσλαμβάνουν το ειδικό επιστη
μονικό προσωπικό μετά από διαδικασία συνέντευξης 
και επιλογής από επιτροπές τις οποίες συγκροτεί η διοί
κηση του οικείου φορέα. Και οι προσλήψεις ειδικού επι
στημονικού προσωπικού υπόκεινται στον έλεγχο του 
Α.Σ.Ε.Π. αυτεπαγγέλτως ή κατ’ ένσταση υποψηφίων 
από την άποψη τήρησης των ανωτέρω γενικών αρχών 
πρόσληψης. Η πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων από 
τους ανωτέρω φορείς μπορεί να γίνεται και με διαγωνι
σμό του Α.Σ.Ε.Π., εφόσον ζητηθεί από τον οικείο φορέα.

4. Η περίπτωση γ ' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 
2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 
περίπτωση α ' του ν. 2247/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των 
Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των με οποιαδήποτε ονομασία 
σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ., των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώ
του και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων 
της προηγούμενης παραγράφου».

5. Στην περίπτωση ι ' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 
2190/1994, οι λέξεις «οι πιλότοι της Ολυμπιακής Αερο
πορίας» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Οι κυβερνήτες, 
συγκυβερνήτες και ιπτάμενοι μηχανικοί του θαλάμου 
διακυβέρνησης αεροσκαφών, οποιοσδήποτε υπηρεσίας 
ή νομικού προσώπου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 
καθώς και».

6. Από την περίπτωση ιδ ' της παρ. 2 του άρθρου 14 
του ν. 2190/1994 διαγράφεται η φράση:

«Το προσωπικό των αμιγών ή μικτών επιχειρήσεων 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης».

7. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 
2190/1994 προστίθενται περιπτώσεις ιστ' ,  ιζ'  και ιη ' , 
που έχουν ως εξής:

«ιστ. Το πάσης φύσεως προσωπικό τιυν Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) και οι 
εκτιμητές -.εμπειρογνώμονες ενεχυροδανειστηρίου του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

ιζ. Οι εισαγόμενοι προς φοίτηση στην Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης.

ιη. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από δημό
σιες επιχειρήσεις ή τράπεζες και θυγατρικές τους εται
ρείες για απασχόληση στις χώρες όπου έχουν επενδύσει

ή επενδύουν, εφόσον η διάρκεια της σύμβασής του δεν 
υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Η απασχόληση του προσω
πικού αυτού στην Ελλάδα, κατά τη διάρκειά της κατά τα 
ανωτέρω σύμβασής του, απαγορεύεται».

8. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.
2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρεώνονται, το αργότε
ρο μέχρι το τέλος Φεβρουάριου εκάστου έτους:

α) να προγραμματίζουν ανά Νομαρχία ή Επαρχείο 
τον αριθμό, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, των 
εγκεκριμένων θέσεων του τακτικού προσωπικού τους, 
που πρέπει να πληρωθούν κατά τα άρθρα 15 έως και 19 
του παρόντος κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος,

β) να υποβάλουν με πληρότητα στο Α.Σ.Ε.Π. το αίτη
μα προκηρύξεως των ανωτέρω θέσεων (έγκριση του αρ
μόδιου οργάνου, γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού 
και εξασφάλιση εγκεκριμένων πιστώσεων τόσο για τη 
μισθοδοσία του προσωπικού αυτού όσο και για τη δα
πάνη της σχετικής διαδικασίας)».

9. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυ
τή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση β' 
του ν. 2247/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τράπεζες υπαγόμενες στην παρ. 1 του παρό
ντος άρθρου, οι διατάξεις των κεφαλαίων Α ' , Β ' και 
του παρόντος εφαρμόζονται για προσλήψεις στον εισα
γωγικό και τον αμέσως επόμενο αυτού βαθμό όλων των 
κατηγοριών για προσλήψεις προσωπικού κατηγορίας 
ΥΕ, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τα 
άρθρα 20 και 21».

10. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 
2190/1994 προστίθενται οι λέξεις: «και είναι ηλικίας μέ
χρι και πενήντα πέντε ετών» και το ακόλουθο εδάφιο: 
«Ποσοστό 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού 
προσωπικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί
ου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, 
κατά νομαρχία, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτο
νται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων».

11. Οι δήμοι ή κοινότητες που διατηρούν δημοτικά ή 
κοινοτικά βρεφοκομεία επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων του ν. 2190//1994, να καλύπτουν θέσεις 
τους τακτικού προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας αο
ρίστου χρόνου, καθώς και όμοιες θέσεις ιδρυμάτων 
τους ή δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων με άτομα 
που από τη γέννησή τους έως την ηλικία των δέκα ( 10) 
τουλάχιστον ετών ανετράφησαν στο βρεφοκομείο του 
δήμου ή της κοινότητας, αντίστοιχα. Για την κάλυψη θέ
σεων με άτομα υπαγόμενα στην παρούσα διάταξη, ο οι
κείος δήμος ή κοινότητα, ίδρυμα ή επιχείρηση δημοσιεύ
ει σε μία (1) τουλάχιστον τοπική εφημερίδα και αναρτά 
στο κατάστημά του σχετική ανακοίνωση με την οποία 
τάσσεται εικοσαήμερη τουλάχιστον προθεσμία υποβο
λής αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση εφαρμόζει τα κρι
τήρια του άρθρου 18 του ν. 2190//1994. Το Α.Σ.Ε.Π. 
ελέγχει αυτεπαγγέλτως ή κατ’ ένσταση ενδιαφερομένου 
τη νομιμότητα των προσλήψεων, βάσει των διατάξεων 
της παρούσας παραγράφου.

12. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου 
υπουργού, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., 
μπορεί να υπάγονται στο σύστημα προσλήψεων του ν. 
2190/1994 ολικώς ή μερικώς φορείς ή κατηγορίες προ
σωπικού που εξαιρούνται.



ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1997 739

Αρθρο 2
Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 15-17 

του V. 2190/1994

1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 
2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδϊάφιο:

«Πανελλήνιος κοινός διαγωνισμός μπορεί να γίνεται 
μία μόνο φορά το έτος, κατά προτίμηση το μήνα Οκτώ
βριο».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 
2190/1994 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραι
ότητας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος, είναι 
χωριστή: α) ανά φορέα ή β) ανά κλάδο ή ειδικότητα, για 
την οποία απαιτούνται τα ίδια βασικά προσόντα διορι
σμού ανεξάρτητα από φορέα. Για πλήρωση θέσεων νομι
κών προσώπων δημοσίου δικαίου ομοειδούς αντικειμέ
νου δραστηριότητας (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, ασφα
λιστικά ταμεία) που εποπτεύονται από το ίδιο υπουρ
γείο μπορεί να γίνεται ενιαία προκήρυξη ανά ομάδα 
ομοειδών νομικών προσώπων».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2190/1994 αντικαθί
σταται ως εξής:

«2. α)Η δημοσίευση της προκηρύξεως γίνεται:
αα) σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

έναρξη του διαγωνισμού στην περίπτωση εφαρμογής 
της διαδικασίας των άρθρων 15-17 του ν. 2190/1994,

αβ) δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των 
υποψηφίων, στην περίπτωση εφαρμογής της διαδικα
σίας των άρθρων 18 - 19 του ν. 2190/1994.

β) Ανακοίνωση της έκδοσης προκήρυξης, που περι
λαμβάνει τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κα
τά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, δημοσιεύεται υπο- 
χρεωτικώς σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών 
για όλη την επικράτεια και σε μία τοπική της έδρας του 
νομού, ημερήσια ή εβδομαδιαία, εφόσον εκδίδεται. Η 
ανακοίνωση που δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο περι
λαμβάνει τον αριθμό των θέσεων κατά κατηγορία και 
κλάδο ή ειδικότητα που προκηρύσσονται στην περιφέ
ρεια της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης προκήρυξης μεταδί
δεται υποχρεωτικώς από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά 
μέσα».

4. Οι παρ. 3, 4 (όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 
του άρθρου 8 του ν. 2225/1994), 5 και 6 του άρθρου 16 
του ν. 2190/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Δεν γίνεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων αν το 
αίτημα της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου 
προς το Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση θέσεων, δεν περιλαμ
βάνει τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα διο
ρισμού και δεν συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας 
οικονομικής υπηρεσίας, ότι υπάρχουν εγκεκριμένες πι
στώσεις για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό ή στις διαδικασίες των άρθρων 18 και 19 μέ
σα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών. Η 
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επο
μένη της δημόσιας περί αυτής ανακοινώσεως του 
Α.Σ.Ε.Π. στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Η δημόσια 
αυτή ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π. μεταδίδεται υποχρεωτι
κώς από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Σε επείγου
σες περιπτώσεις το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να ορίζει προθε
σμία μικρότερη των είκοσι (20) ημέρων, αλλά όχι κάτω 
των δεκαπέντε (15) ημερών.

Η κατά την περίπτωση β ' της προηγούμενης παρ. 2 
του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη δημοσίευση στον 
τύπο ή ανακοίνωση στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα δεν επη
ρεάζει την κατά την παρούσα παράγραφο καθοριζόμενη 
έναρξη ή λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

5. Κάθε υποψήφιος, για θέσεις της ίδιας προκήρυξης, 
δικαιούται να υποβάλει αίτηση σε μία μόνο νομαρχία 
και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού που 
είναι κατανεμημένες στη νομαρχία αυτή. Στην αίτησή 
του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά προτίμησης των 
υπηρεσιών και νομικών προσώπων που επιθυμεί να διο- 
ρισθεί. Οι προτιμήσεις περιορίζονται μέχρι δέκα. Οι πέ
ρα των δέκα προτιμήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Αν ο 
υποψήφιος δεν δηλώσει προτιμήσεις, θεωρείται ότι έχει 
δηλώσει τους δέκα πρώτους φορείς (υπηρεσίες και νομι
κά πρόσωπα) που έχουν θέσεις των κλάδων ή των ειδι
κοτήτων που δηλώνει στην αίτησή του, με τη σειρά που 
αναγράφονται οι φορείς αυτοί στην προκύρυξη.

6. Η αίτηση υποβάλλεται σε μία μόνο νομαρχία. Η 
υποβολή αίτησης σε περισσότερες από μία νομαρχίες, 
είτε αυτή γίνεται αυτοτελώς είτε με σώρευση, σε αίτηση

/ που υποβλήθηκε σε ορισμένη νομαρχία, φορέων και άλ
λης νομαρχίας, καθώς και η σώρευση θέσεων διαφορετι
κών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αι
τήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υπο
ψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, 
σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών σε αίτηση του υποψη
φίου επιτρέπεται, όταν προβέπεται ότι θέσεις ορισμέ
νων κλάδων ή ειδικοτήτων, αν δεν καλυφθούν από υπο
ψηφίους που έχουν τον προβλεπόμενο τίτλο σπουδών 
αντίστοιχης ειδικότητας, καλύπτονται από υποψηφίους 
που έχουν τίτλο σπουδών κατώτερης εκπαιδευτικής 
βαθμίδας ή συγκεκριμένη εμπειρία. Το Α.Σ.Ε.Π. καθορί
ζει έντυπο αίτησης κατάλληλο για μηχανογραφική επε
ξεργασία. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 A ' ) και η ανακρί
βεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπό- 
μενες ποινικές κυρώσεις. Για την υποβολή της αίτησης 
απαιτείται η καταβολή στο δημόσιο ταμείο παράβολου 
χιλίων (1.000) δραχμών, το οποίο αποτελεί έσοδο του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσό του παράβολου 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουρ
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω
σης και Οικονομικών».

5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 
2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Όταν ο διαγωνισμός του παρόντος άρθρου διεξάγε
ται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσειυν στα 
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., δεν συγκροτούνται τοπικές, ανά νο
μαρχία, επιτροπές, αλλά τη γενική εποπτεία και το συ
ντονισμό διεξαγωγής του. διαγωνισμού σε όλα τα εξετα
στικά κέντρα και τα παραρτήματα αυτών σε κάθε νο
μαρχιακή περιφέρεια έχει ο οικείος προϊστάμενος της 
Διευθύνσεως ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα βαθμολογικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης 
για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ μπο
ρεί να απασχολούνται για τη διοικητική στήριξη των κέ
ντρων αυτών και συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι».

6. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 αντικαθί
σταται ως εξής:

«3. Το Α.Σ.Ε.Π., κατά τον καθορισμό των εξεταστέ
ων θεμάτων, μπορεί να λαμβάνει υπόψη και τυχόν υπο
δείξεις των υπηρεσιών ή νομικών προσώπων των οποί-
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ων θέσεις θα καλυφθούν με το διαγωνισμό, ως προς την 
ανάγκη εξέτασης των υποψηφίων σε συγκεκριμένα αντι
κείμενα (ύλη). Το Α.Σ.Ε.Π., επίσης, όταν ζητείται η εξέ
ταση σε ξένη γλώσσα, μπορεί με την προκήρυξη να ορί
ζει, αντί εξέτασης, την απόδειξη της γνώσης της ξένης 
γλώσσας με τίτλους σπουδών από τους οποίους αποδει- 
κνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας».

7. Στην παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 η φρά
ση «και ν. 1505/1984» αντικαθίσταται με τη φράση «και 
ν. 2470/1997».

8. Η παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 και 4 του ν. 
2247/1994 και το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2349/1995 (ΦΕΚ 
224 A ' ), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Αν μεταξύ των επιτυχόντων περιλαμβάνονται 
υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι νομού της Θρά
κης (Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου) ή νησιού των νομών Λέ
σβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Καβάλας και Δωδεκα- 
νήσου και δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε 
υπηρεσίες του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της 
παρ. 1 του άρθρου 14, των οποίων θέσεις προκηρύχθη
καν, στον αντίστοιχο νομό ή νησί επί δεκαετία τουλάχι
στον, προστίθενται στο συνολικό βαθμό τον οποίο έλα
βαν 20/100 αυτού.

Αν μεταξύ των επιτυχόντων για πλήρωση θέσεων δή
μων ή κοινοτήτων περιλαμβάνονται υποψήφιοι που εί
ναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες, επί πενταετία τουλά
χιστον, του αντίστοιχου δήμου ή κοινότητας, προστίθε
νται στο συνολικό βαθμό τον οποίο έλαβαν 10/100 αυ
τού. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει 
για τους δήμους και κοινότητες της περιοχής της ενιαίας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς και 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με 
εξαίρεση τους δήμους ή κοινότητες των νησιών που πε
ριλαμβάνονται στην περιοχή της ενιαίας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς.

Η απόδειξη της μόνιμης κατοικίας γίνεται με πιστο
ποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας ή του αστυνο
μικού τμήματος ή σταθμού της περιοχής και σε περίπτω
ση αδυναμίας κτήσεως τέτοιου πιστοποιητικού με υπεύ
θυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα περιλαμ
βάνεται και πρόσθετη δήλωση ότι οι ανωτέρω αρχές (δή
μος, κ.λπ.) αρνούνται τη χορήγηση τέτοιου πιστοποιητι
κού.

Αν συντρέχουν περισσότερες προσαυξήσεις της πα
ρούσας παραγράφου, υπολογίζεται μόνο η ευνοϊκότερη 
για τον υποψήφιο.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων προηγούνται 
οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδα
πής ή ισότιμου της αλλοδαπής, έπονται οι κάτοχοι μετα
πτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρι
σμένου όμοιου της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον 
φοίτησης και ακολουθούν οι υποψήφιοι κατά την επόμε
νη σειρά:

α. θύματα πολέμου συνταξιοδοτούμενα ή μη και τέ
κνα αυτών,

β. πολεμιστές επί τετράμηνο τουλάχιστον ή τραυμα
τίες της ζώνης των πρόσω και τέκνα αυτών,

γ. συνταξιοδοτούμενοι ανάπηροι πολέμου και τέκνα 
αυτών,

δ. τέκνα συνταξιοδοτούμενων αναπήρων και θυμά
των πολέμου αμάχου πληθυσμού,

ε. στρατιωτικοί ανάπηροι ειρηνικής περιόδου (ν. 
1370/1944) και τέκνα αυτών,

στ. αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και τέκνα αυ
τών,

ζ. αγωνιστές και θύματα του εμφυλίου πολέμου που 
αποκαταστάθηκαν με το ν. 1863/1989 και τέκνα αυτών, 

η. πολύτεκνοι, 
θ. τέκνα πολυτέκνων,
ι. γονέας ή σύζυγος ή τέκνο ή αδελφός ή αδελφή 

υπαλλήλου υπηρετούντος με οποιαδήποτε σχέση εργα
σίας σε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρ
θρου 14, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγ
μένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής. Η συνδρομή της 
απαιτούμενης προϋπόθεσης διαπιστώνεται κατά την 
προβλεπόμενη για την απονομή πολεμικών συντάξεων 
διαδικασία ή κατ’ ανάλογη εφαρμογή της,

ια. έγγαμοι ή άγαμοι που έχουν μέχρι τρία (3) ανήλι
κα τέκνα. Μεταξύ ισοβαθμούνε ων υποψηφίων, των 
οποίων η σειρά δεν μπορεί να καθορισθεί με βάση τις 
ανωτέρω ιδιότητες, εφαρμόζεται η σειρά που προβλέπε- 
ται στην κανονιστική απόφαση της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου».

9. Η παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 αντικα
θίσταται ως ακολούθως:

«10. Τα κείμενα των διαγωνιζομένων στο γραπτό 
διαγωνισμό αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή, η 
οποία, αφού ελέγξει την ορθότητα των καταχωρίσεων 
των βαθμολογιών στις οικείες καταστάσεις, συντάσσει 
τους πίνακες επιτυχίας και τους αποστέλλει αφ’ ενός 
στο Α.Σ.Ε.Π. και αφ’ ετέρου για ανάρτηση στα καταστή
ματα των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Πα
ράλληλα, το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει για δημοσίευση σε δύο 
ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ανακοίνωση με την 
οποία γνωστοποιείται, ότι οι πίνακες επιτυχίας απεστά- 
λησαν για ανάρτηση στις οικείες νομαρχιακές αυτοδιοι
κήσεις. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επο
μένη της κατά τα ανωτέρω αναρτήσεώς τους. Το 
Α.Σ.Ε.Π. αποφαίνεται για το κύρος του διαγωνισμού 
και μπορεί, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή κανονι
σμού είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν ενστάσεως, να 
αποφασίσει την επανάληψή του ολικώς ή μερικώς μετα
ξύ των ιδίων υποψηφίων. Για παραλείψεις ή πλημμέλει- 
ες, που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, μπορεί το 
Α.Σ.Ε.Π., αντί επαναλήψεως του διαγωνισμού, να ανα
θέσει στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού τη συμπλή
ρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πλημμελειών. Οι 
οριστικοί πίνακες επιτυχίας αποστέλλονται από το 
Α.Σ.Ε.Π. για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)».

10. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 
2190/1994 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Από τους πίνακες επιτυχίας και με τη σειρά που 
έχουν οι υποψήφιοι σ’ αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε 
και με τη δήλωση προτίμησής τους, καταρτίζονται οι πί
νακες διοριστέων, που περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέ- 
ων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. 
Οι πίνακες διοριστέων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). 
Απαγορεύεται ο διορισμός άλλου υποψηφίου από τον 
πίνακα επιτυχίας, πέραν του αριθμού των θέσεων που 
προκηρύχθηκαν και των θέσεων που κενούνται όταν 
υποψήφιοι που διορίστηκαν παραιτήθηκαν εντός εξαμή
νου από του διορισμού τους».

11. Η παρ. 13 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 αντικα
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θίσταται ως εξής:
«13. Αν συνεπεία των δηλώσεων προτίμησης δεν κα

λύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις ενός ή περισ
σότερων φορέων, προστίθενται στους οικείους πίνακες 
διοριστέων οι επόμενοι στον πίνακα επιτυχίας κατά τη 
σειρά που έχουν σε αυτόν και κατά τη σειρά με την 
οποία οι ανωτέρω φορείς αναγράφονται στην προκήρυ
ξη. Αν παραμείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσότε
ρους φορείς συνεπεία μη αποδοχής διορισμού ή κωλύ
ματος διορισμού, διατίθεται για διορισμό ο πρώτος κα
τά σειρά από τους αδιάθετους επιτυχόντες, ο οποίος 
έχει διαλάβει στη δήλωση προτίμησής του το συγκεκρι
μένο φορέα και ούτω καθεξής. Αν και πάλι δεν καλυ
φθούν οι θέσεις κατά τη διαδικασία του προηγούμενου 
εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφί
ου της παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, ο 
επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό, βάσει 
της δήλωσης προτίμησής του ή κατά τη διαδικασία της 
παρούσας παραγράφου, διαγράφεται από τον πίνακα 
διοριστέων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι το διορισμό 
του ή κωλυθεί ο διορισμός του λόγω ελλείψεως νόμιμης 
προϋποθέσεως. Οι διατάξεις της παρούσας παραγρά
φου εφαρμόζονται και στην περίπτωση που κενωθούν 
θέσεις λόγω παραιτήσεως του διορισθέντος εντός εξα
μήνου από του διορισμού του».

12. Στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994 προστίθενται πα
ράγραφοι 17 και 18, που έχουν ως εξής:

«17. Υποψήφιος ο οποίος επιτυγχάνει, βάσει αμετά
βλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ακύρωση 
της σειράς εγγραφής του στον πίνακα επιτυχίας, η 
οποία συνεπάγεται κατάταξή του σε ανώτερη σειρά, 
εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα επιτυχίας. 
Εφόσον η νέα σειρά παρέχει σε αυτόν δικαίωμα εγγρα
φής του στον πίνακα διοριστέων, διορίζεται σε κενή θέ
ση της υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, στην οποία βά
σει της δήλωσης προτίμησής του θα διοριζόταν, αν 
εξαρχής είχε εγγραφεί στη σειρά αυτή. Αν δεν υπάρχει 
κενή θέση διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που συνι- 
στάται με την απόφαση διορισμού και καταλαμβάνει την 
πρώτη θέση που θα κενωθεί στον οικείο φορέα, οπότε 
καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Επί
σης, αντί διορισμού του σε προσωποπαγή θέση, μπορεί 
να ζητήσει με νέα δήλωσή του προς το Α.Σ.Ε.Π. το διορι
σμό του σε κενή θέση άλλου φορέα, στον οποίο διατίθε
ται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.

18. Υποψήφιος που αποκλείσθηκε από το διαγωνι
σμό, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του παρό
ντος, εφόσον επιτύχει ακύρωση του αποκλεισμού του, 
βάσει αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, 
δικαιούται να εξετασθεί μεμονωμένως από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του 
Α.Σ.Ε.Π. και εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα 
επιτυχίας, εφόσον έλαβε την καθορισμένη βάση της βαθ
μολογίας. Αν η σειρά έγγραφή? του στον πίνακα επιτυ
χίας παρέχει δικαίωμα εγγραφής του στον πίνακα διορι- 
στέων, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 17».

Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικώς από 
της 8ης Απριλίου 1995, ημερομηνία διεξαγωγής του πα
νελλήνιου διαγωνισμού έτους 1995.

Αρθρο 3
Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 2190/1994

Το άρθρο 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ

121 Α ' ), το άρθρο 1 του ν. 2247/1994 (ΦΕΚ 182 Α ), την 
παρ. 3 (εδάφιο τρίτο) του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 
(ΦΕΚ 218 Α ' ) και το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 2349/1995 
(ΦΕΚ 224 Α ’ ), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Αρθρο 18
Πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας 

Διαδικασία - Διορισμός

1. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις 
τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ 
και προσωπικού αντίστοιχων προσόντων με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος δεν 
υπάγονται σε διαγωνισμό, καθώς και οι θέσεις όμοιου 
προσωπικού της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευ
σης (ΥΕ). Τυχόν αμφισβήτηση ως προς την υπαγωγή 
των προς πλήρωση θέσεων στο παρόν άρθρο ή στο άρ
θρο 15 επιλύεται από το Α.Σ.Ε.Π.

2. Για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με σειρά 
προτεραιότητας, την υποβολή των αιτήσεων, τη συγκρό
τηση των επιτροπών διεξαγωγής της σχετικής διαδικα
σίας, τη σύνθεση, λειτουργία και αποζημίωση των επι
τροπών εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες ρυθμί
σεις που ισχύουν για την πλήρωση θέσεων με διαγωνι
σμό και η κανονιστική απόφαση του άρθρου 17 παρ. 2 
του παρόντος. Τα μέλη των τοπικών επιτροπών του πα
ρόντος άρθρου, οι οποίες δεν προβαίνουν σε βαθμολό
γηση, επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι που υπηρετούν 
στην περιφέρεια αρμοδιότητας της τοπικής επιτροπής.

3. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις 
για τις οποίες ως τυπικό προσόν απαιτείται τίτλος 
σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας, που καταρ
τίζονται από την κεντρική ή τις τοπικές επιτροπές, σύμ
φωνα με τις επόμενες παραγράφους 4 και 5 και την κα
νονιστική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 17 του παρό
ντος.

4. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται 
με τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. Για θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
α. Εφόσον στην προκήρυξη περιλαμβάνονται θέσεις 

υπηρεσιών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων 
της παρ. 1 του άρθρου 14 στους νομούς της Θράκης και 
σε νησιά των νομών Αέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, 
Καβάλας και Δωδεκανήσου, προτάσσονται κατά κατη
γορία θέσεων (ΠΕ, ΤΕ) οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι 
κάτοικοι του αντίστοιχου νομού ή νησιού για υπηρεσίες 
του οποίου προκηρύχθηκαν θέσεις και δηλώνουν ότι δέ
χονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία, τουλάχι
στον.

β. Ακολουθούν οι υποψήφιοι που έχουν διδακτορικό 
δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής 
στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της 
θέσης. Μεταξύ των εχόντων διδακτορικό δίπλωμα προ
τάσσεται αυτός που έχει και μεταπτυχιακό τίτλο σπου
δών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο ανωτέρω γνω
στικό αντικείμενο, έπεται ο υποψήφιος που έχει τον 
ανωτέρω μεταπτυχιακό τίτλο σε άλλο γνωστικό αντικεί
μενο και ακολουθεί ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο 
βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών.

γ. Έπονται οι υποψήφιοι που έχουν μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο 
όμοιο τίτλο της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτη
σης, στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότη
τας της θέσης. Μεταξύ των εχόντων μεταπτυχιακό τίτλο
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σπουδών προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει και δεύτε
ρο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον 
φοίτησης σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο και 
ακολουθεί ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό 
στο βασικό τίτλο σπουδών.

δ. Ακολουθούν οι υποψήφιοι που έχουν διδακτορικό 
δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο. Μεταξύ των 
εχόντων διδακτορικό δίπλωμα προτάσσεται ο υποψή
φιος που έχει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ακο
λουθεί ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό στο 
βασικό τίτλο σπουδών.

ε. Έπονται οι υποψήφιοι που έχουν τον υπό στοιχείο 
γ ' μεταπτυχιακό τίτλο σε άλλο γνωστικό αντικείμενο. 
Μεταξύ των εχόντων μεταπτυχιακό τίτλο προτάσσεται 
ο υποψήφιος που έχει και δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο 
και ακολουθεί ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθ
μό στο βασικό τίτλο σπουδών.

στ. Μετά τους ανωτέρω ακολουθούν οι λοιποί υπο
ψήφιοι κατά τη σειρά του βαθμού του βασικού τίτλου 
σπουδών, προηγουμένου του υποψηφίου που έχει μεγα
λύτερο βαθμό και αν τυχόν ο βαθμός συμπέσει, προτάσ
σονται κατά την ακόλουθη σειρά:

(α) Ανεργοι, που έχουν απολυθεί από το Δημόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., λόγω κατάργησης υπηρεσιών, ή 
από Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος, 
λόγω οριστικής διακοπής λειτουργίας μονάδων ή θέσε- 
ως της επιχείρησης υπό εκκαθάριση και εφόσον είχαν 
συνεχή υπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον ετών, και δεν 
έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ό) έτος της ηλικίας 
τους,

(β) γονέας, σύζυγος, τέκνο, αδελφός ή αδελφή υπαλ
λήλου υπηρετούντος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε 
υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14, ο 
οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπη
ρεσίας και εξαιτίας αυτής,

(γ) τά τέκνα θυμάτων πολέμου,
(δ) τα τέκνα πολεμιστών επί τετράμηνο τουλάχιστον 

ή τραυματιών της ζώνης των πρόσω,
(ε) τα τέκνα συνταξιοδοτούμενων αναπήρων πολέ

μου,
(στ) τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου αμά

χου πληθυσμού,
(ζ) οι πολύτεκνοι,
(η) τα τέκνα πολυτέκνων,
(θ) ο γονέας που βαρύνεται βάσει δικαστικής αποφά- 

σεως ή συμβολαιογραφικής πράξεως με τη διατροφή 
των ανηλίκων τέκνων, άλλως αυτός που έχει την επιμέ- 
λειά τους και είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή σε 
διάσταση,

(ι) ο υποψήφιος που έχει τον αρχαιότερο, με βάση το 
έτος κτήσεως, βασικό τίτλο σπουδών. Αν τυχόν αυμπέ- 
σει και το έτος κτήσεως του βασικού τίτλου σπουδών 
προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει τα περισσότερα ανή
λικα τέκνα και μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό 
ανήλικων τέκνων ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση 
την ημερομηνία γέννησης. Προκειμένου περί διαζευγμέ
νων ή συζύγων σε διάσταση, προηγείται, σε περίπτωση 
υπάρξεως ανήλικων τέκνων, αυτός που βαρύνεται βάσει 
δικαστικής αποφάσεως ή συμβολαιογραφικής πράξεως 
με τη διατροφή των τέκνων, άλλως αυτός που έχει την 
επιμέλειά τους. Μεταξύ αυτών που συμπίπτει το έτος 
κτήσεως του βασικού τίτλου σπουδών και δεν έχουν 
ανήλικα τέκνα, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία.

Β. Για θέσεις της κατηγορίας ΔΕ, εφαρμόζεται η σει
ρά με στοιχεία α ' και στ ' της προηγούμενης περίπτω

σης Α. Ως ημερομηνία κτήσεως του οικείου τίτλου σπου
δών για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοεί
ται το έτος κατά το οποίο αυτός κτήθηκε.

5. Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις ή κανονισμούς 
προβλέπεται διαζευκτικώς είτε τίτλος σπουδών δευτε
ροβάθμιας εκπαίδευσης είτε ορισμένη εμπειρία, η οικεία 
υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο, με το προς το Α.Σ.Ε.Π. 
αίτημά τους για προκήρυξη πλήρωσης θέσεων κατά το 
παρόν άρθρο, καθορίζουν και τη σειρά προτεραιότητας 
μεταξύ των δύο κατηγοριών. Για τη σειρά κατάταξης με
ταξύ των εχόντων εμπειρία εφαρμόζεται η διάταξη υπό 
στοιχείο α ' της περίπτωσης Α της προηγούμενης παρα
γράφου 4 και περαιτέρω λαμβάνονται υπόψη τα ακό
λουθα κριτήρια:

α. Ο χρόνος της εμπειρίας, μετρούμενος ανά εξάμη
να, προηγουμένου του υποψηφίου που έχει περισσότερα 
εξάμηνα εμπειρίας. Χρόνος μικρότερος του εξαμήνου 
δεν λαμβάνεται υπόψη.

β. Σε περίπτωση ίσου χρόνου εμπειρίας λαμβάνονται 
υπόψη κατά σειρά: (1) η βαθμίδα του τίτλου σπουδών 
που τυχόν κατέχουν, (2) ο βαθμός του τίτλου σπουδών 
και (3) η αρχαιότητα (έτος κτήσεως) του τίτλου σπου
δών.

γ. Αν συμπέσει το έτος κτήσεως του τίτλου σπουδών 
εφαρμόζονται περαιτέρω τα κριτήρια υπό στοιχείο στ ' 
(α) - (θ) της περίπτωσης Α της προηγούμενης παραγρά
φου 4 και από τα κριτήρια υπό στοιχείο στ ' (ι) της ίδιας 
ως άνω περίπτωσης, τα αφορώντα στον αριθμό των 
ανηλίκων τέκνων και στην ηλικία.

δ. Ο χρόνος εμπειρίας αποδεικνύεται: (1) είτε με τυ
χόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία 
προκύπτει το είδος της συγκεκριμένης εργασίας που πα
ρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της, (2) 
είτε με όμοιου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας, ελλη
νικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας, (3) είτε με 
όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ.
1 του V. 2190/1994, (4) είτε με όμοια βεβαίωση του οικεί
ου ασφαλιστικού φορέα, (5) αν από την προσκομιζόμενη 
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύ
πτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαι
τούνται προσθέτως βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυ
νη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 
1599/1986, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο 
κύριας ασφάλισης.

6. Ειδικώς, για τις θέσεις για τις οποίες απαιτείται 
απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κατη
γορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πί
νακες προτεραιότητας, καθορίζεται ως ακολούθως:

α. Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν τρία (3) 
ανήλικα τέκνα και άνω, προηγουμένου αυτού που έχει 
περισσότερα ανήλικα τέκνα. Οι υποψήφιοι της παρού
σας περίπτωσης καταλαμβάνουν μέχρι το 25% των προς 
πλήρωση θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα. Μεταξύ των 
υποψηφίων που έχουν ίδιο αριθμό ανηλίκων τέκνων 
εφαρμόζεται η σειρά των κριτηρίων υπό στοιχείο στ ' 
(γ) έως (στ) και (θ) της περίπτωσης Α της παρ. 4 του πα
ρόντος άρθρου και ακολουθεί το κριτήριο της ηλικίας, 
προηγουμένου του μεγαλυτέρου με βάση την ημερομηνία 
γέννησης.

β. Μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων προτάσσο
νται τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, προηγουμένου 
μεταξύ αυτών του υποψηφίου που ανήκει στην πολυμε- 
λέστερη, από άποψη αριθμού τέκνων, οικογένεια και ού- 
τω καθεξής. Οι υποψήφιοι της παρούσας περίπτωσης 
καταλαμβάνουν μέχρι το 25% των προς πλήρωση θέσε
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ων κατά κλάδο ή ειδικότητα. Μεταξύ των υποψηφίων 
που ανήκουν σε πολύτεκνες οικογένειες με τον ίδιο 
αριθμό τέκνων εφαρμόζεται η σειρά των κριτηρίων υπό 
στοιχείο στ ' (γ) έως (στ), (θ) και (ι) της περίπτωσης A 
της παρ. A του παρόντος άρθρου. Ως ημερομηνία κτήσε
ως του οικείου τίτλου σπουδών νοείται το έτος κατά το 
οποίο αυτός κτήθηκε.

γ. Ποσοστό έως 20% καταλαμβάνεται από νέους ηλι
κίας έως και 28 ετών, στους οποίους περιλαμβάνονται 
και οι υποψήφιοι των αυτών ηλικιών των προηγούμε
νων περιπτώσεων α ' και β ' , που δεν περιλήφθηκαν 
στον αριθμό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 25% των θέ
σεων που καταλαμβάνει η δική τους κατηγορία, ως ακο
λούθως: προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση 
την ημερομηνία γέννησης. Μεταξύ των υποψηφίων που 
έχουν την ίδια ημερομηνία γέννησης εφαρμόζεται η σει
ρά των κριτηρίων υπό στοιχείο στ ' (γ) έως (στ) και (θ) 
της περίπτωσης A της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και 
ακολουθούν κατά σειρά τα κριτήρια της αρχαιότητας 
(έτος κτήσεως) του τίτλου σπουδών και του αριθμού 
των ανηλίκων τέκνων.

δ. Μεταξύ των υποψηφίων ηλικίας άνω των 28 ετών, 
στους οποίους περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι ηλι
κίας άνω των 28 ετών των προηγούμενων περιπτώσεων 
α ' και β ' , που δεν περιλήφθηκαν στον αριθμό που αντι
στοιχεί στο ποσοστό 25% των θέσεων που καταλαμβάνει 
η δική τους κατηγορία, προτάσεται ο υποψήφιος που 
έχει τον αρχαιότερο, ως προς το έτος κτήσεως, απολυτή
ριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι της 
παρούσας ομάδας καταλαμβάνουν μέχρι το 30% των 
προς πλήρωση θέσεων, κατά κλάδο ή ειδικότητα. Μετα
ξύ των υποψηφίων που έχουν το ίδιο έτος κτήσεως του 
τίτλου σπουδών εφαρμόζεται η σειρά των κριτηρίων 
υπό στοιχείο στ ' (γ) έως (στ) και (θ) της περίπτωσης Α 
της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και ακολουθούν τα 
κριτήρια του αριθμού των ανηλίκων τέκνων και της ηλι
κίας, προηγουμένου του μεγαλυτέρου.

Μεταξύ των υποψηφίων κάθε ομάδας (α ' , β ' , γ ' και 
δ ' ), εφόσον στην προκήρυξη περιλαμβάνονται θέσεις 
υπηρεσιών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων 
της παρ. 1 του άρθρου 14 στους νομούς της Θράκης και 
σε νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, 
Καβάλας και Δωδεκάνησου, προτάσσονται οι υποψήφι
οι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του αντίστοιχου νομού ή 
νησιού για υπηρεσίες του οποίου προκηρύχθηκαν θέσεις 
και δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί 
δεκαετία τουλάχιστον. Εφόσον μεταξύ των υποψηφίων 
κάθε ομάδας περιλαμβάνονται άνεργοι που έχουν απο
λυθεί από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. λόγω κατάργη
σης υπηρεσιών ή από Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 
λόγω οριστικής διακοπής λειτουργίας μονάδων ή θέσε- 
ως της επιχείρησης υπό εκκαθάριση και είχαν συνεχή 
υπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον ετών και δεν έχουν υπερ- 
βεί το τεσσαρακοστό (40ό) έτος της ηλικίας τους, προ
τάσσονται των λοιπών υποψηφίων της αυτής ομάδας, 
με επιφύλαξη, όπου συντρέχει περίπτωση, της προτεραι
ότητας των υποψηφίων του προηγούμενου εδαφίου. Για 
τον υπολογισμό των ποσοστών κατανομής των προς 
πλήρωση θέσεων στις τέσσερις ομάδες (α ' , β ' , γ ' , δ ' ), 
οι κλάδοι ή ειδικότητες της κατηγορίας ΥΕ για τις οποί
ες απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα, νοούνται ως 
ένας ενιαίος κλάδος ή ειδικότητα.

7. Πλέον των προσόντων, που προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις ή κανονισμούς, μπορεί για ορισμένες 
ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών ή νομικών προ

σώπων, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα 
ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και σύμφωνη 
γνώμη χου Α.Σ.Ε.Π.

8. Το κατά τις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος 
άρθρου πλεονέκτημα των προτιμώμενων κατηγοριών 
υποψηφίων (μόνιμοι κάτοικοι Θράκης και νησιών, 
άνεργοι που έχουν απολυθεί λόγω κατάργησης υπηρε
σιών, συγγενείς προσώπου που απεβίωσε κατά την εκτέ
λεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, πο
λύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων, γονέας που βαρύνεται βά
σει δικαστικής αποφάσεως ή συμβολαιογραφικής πρά- 
ξεως με τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, άλλως αυ
τός που έχει την επιμέλειά τους και είναι άγαμος ή χή
ρος ή διαζευγμένος ή σε διάσταση, γονέας με ανήλικα τέ
κνα, τέκνα θυμάτων πολέμου, τέκνα συνταξιοδοτούμε- 
νων αναπήρων πολέμου, τέκνα αναπήρων και θυμάτων 
πολέμου αμάχου πληθυσμού και τέκνα πολεμιστών επί 
τετράμηνο τουλάχιστον ή τραυματιών ζώνης των πρό
σω) ισχύει μόνο για ένα μέλος της ίδιας οικογένειας για 
τις προκηρύξεις πληρώσεως θέσεων που εκδίδονται κα
τά το ίδιο ημερολογιακό έτος. Από τα μέλη της ίδιας οι
κογένειας που μετέχουν σε διαδικασίες που άρχισαν με 
διαφορετικές προκηρύξεις, διορίζεται εκείνος ο οποίος 
μετέχει στη διαδικασία της χρονικώς προηγούμενης 
προκηρύξεως. Αν όμως τα μέλη αυτά μετέχουν στη δια
δικασία της ίδιας προκηρύξεως, διορίζεται ο έχων τη με
γαλύτερη ηλικία και αν πρόκειται για διδύμους, εκείνος 
τον οποίο θα ευνοήσει η κλήρωση. Σε περίπτωση διαζυ
γίου των συζύγων, καθόσον αφορά στο πλεονέκτημα της 
πολυτεκνίας, καθώς και σε περίπτωση διάστασης των 
συζύγων, καθόσον αφορά σε όλα τα ανωτέρω πλεονε
κτήματα, προηγείται ο βαρυνόμενος, βάσει δικαστικής 
αποφάσεως ή συμβολαιογραφικής πράξεως, με τη δια
τροφή των τέκνων, άλλως αυτός που έχει την επιμέλειά 
τους.

9. Οι πίνακες προτεραιότητας των υποψηφίων του 
παρόντος άρθρου, αναρτώνται στην έδρα της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Κάθε υποψήφιος δικαι
ούται να λάβει γνώση της αιτιολογίας με την οποία κα
θορίστηκε η σειρά προτεραιότητας τόσο του ίδιου όσο 
και των συνυποψήφιων του. Η αιτιολογία αυτή συνί- 
σταται στην παράθεση στον οικείο πίνακα προτεραιότη
τας των στοιχείων και κριτηρίων, με βάση τα οποία κα
θορίστηκε η σειρά προτεραιότητας κάθε υποψηφίου. Οι 
διατάξεις των παρ. 10-18 του άρθρου 17 εφαρμόζονται 
αναλόγως και στη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

10. Οι διοριζόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 14 (παλιννοστούντες Πόντιοι ομογε
νείς) της παρ. 8 του άρθρου 17 και των παρ. 4, 5 και 6 
του παρόντος άρθρου (μόνιμοι κάτοικοι των νομών της 
Θράκης και των νησιών των νομών Λέσβου, Χίου, Σά
μου, Κυκλάδων, Καβάλας και Δωδεκανήσου), οι οποίοι 
αναλαμβάνουν με δήλωσή τους την υποχρέωση παραμο
νής τους επί ορισμένο χρονικό διάστημα στον τόπο διο
ρισμού τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός 
της αντίστοιχης περιοχής πριν συμπληρωθεί ο χρόνος 
υποχρεωτικής παραμονής τους σε αυτή. Κάθε πράξη με
τάθεσης ή απόσπασής τους, χωρίς καμία εξαίρεση, είναι 
αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε εκδοθεί- 
σα. Η απαγόρευση της παρούσας παραγράφου δεν ισχύ
ει αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση εισαγωγής 
υπαλλήλου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

11. Κατά τον υπολογισμό των θέσεων βάσει των πο
σοστών που προβλέπονται στην παρ. 6 του παρόντος 
άρθρου και στην παρ. 11 του άρθρου 21 του παρόντος
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νόμου, οι θέσεις που τυχόν περισσεύουν μετά την αρχι
κή κατανομή προστίθενται ανά μία κατά τη σειρά των 
ομάδων.

12. Για το διαχωρισμό των υποψηφίων στις προβλε- 
πόμενες από την παρ. 6 του παρόντος άρθρου και την 
παρ. 11 του άρθρου 21 ομάδες ηλικιών, το όριο ηλικίας 
υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της 
σχετικής προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- 
ως, όσον αφορά στην εφαρμογή της παρ. 6 του παρόντος 
άρθρου, και την ημερομηνία της ανάρτησης της ανακοι- 
νώσεως ή της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοινώσε- 
ως στον τοπικό Τύπο, εφόσον η τελευταία δημοσίευση 
γίνει μετά την ανάρτηση, όσον αφορά στην εφαρμογή 
της παρ. 11 του άρθρου 21.

13. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται από 
πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας που περιέχει όλα τα 
γεγονότα, των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθε
ση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του πολυτέ
κνου ή από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπον
δίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

14. Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής 
κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμά
των της αλλοδαπής προς τη βαθμολογική κλίμακα των 
τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.1. της ημεδαπής καθορί
ζεται από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ι.Τ.Ε., αντίστοιχα, 
και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών 
που χορηγούνται από αυτά. Στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμά
των της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιο
λογικούς χαρακτηρισμούς, τα ανωτέρω όργανα καθορί
ζουν τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ’ εκτίμηση των τυ
χόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαι
δευτικού ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεω
ρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό 
του αντίστοιχου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι..

15. Η απόδειξη της μόνιμης κατοικίας γίνεται όπως 
ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 17 του παρόντος».

Αρθρο 4
Αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν. 2190/1994

1. Το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Αρθρο 19
Πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού 

και υπαλλήλων επί θητεία 1

1. Για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικού επι
στημονικού προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 3 του Συ
ντάγματος ή αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού 
των Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος και 
την υποβολή των αιτήσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις του άρθρου 16, εξαιρουμένων εκείνων που η 
εφαρμογή τους προϋποθέτει διαγωνισμό.

2. Η επιλογή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού 
γίνεται ύστερα από εκτίμηση τιυν τυπικών και ουσιαστι
κών προσόντων των υποψηφίων, λαμβανομένων υπόψη 
και των τίτλων σπουδών, από πενταμελή επιτροπή που 
συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση της ολομέλειας 
του Α.Σ.Ε.Π.. Η εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων αποσκοπεί στη διακρίβωση της εν γένει κα
ταλληλότητας του υποψηφίου για τα καθήκοντα της συ
γκεκριμένης θέσης. Για το σκοπό αυτόν η επιτροπή μπο
ρεί να προβαίνει και σε δημόσια συνέντευξη με τους 
υποψηφίους.

3. Η επιτροπή επιλογής αποτελείται από δύο (2) μέλη 
του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα ορίζεται πρόεδρος, 
δύο (2) οποιοσδήποτε βαθμίδας καθηγητές Α.Ε.Ι. του 
αντίστοιχου αντικειμένου και έναν (1) ειδικό επιστήμο
να ως εκπρόσωπο της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προ
σώπου της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος. Ένα 
από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται εισηγητής με από
φαση του προέδρου της. με όμοια απόφαση ορίζονται 
μέχρι τρεις βοηθοί του εισηγητή από υπαλλήλους κατη
γορίας ΠΕ ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό του 
Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων της 
παρ. 1 του άρθρου 14. Ο γραμματέας της επιτροπής ροί- 
ζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του προέδρου 
της από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ του Α.Σ.Ε.Π. ή του 
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο
κέντρωσης.

4. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής προτείνονται: α) 
από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., καθόσον αφορά τα μέλη 
του, β) από τους οικείους πρυτάνεις, ύστερα από αίτημα 
του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., καθόσον αφορά τους καθη
γητές Α.Ε.Ι. και γ) από τον προϊστάμενο της οικείας αρ
χής ή το μονομελές όργανο διοίκησης του νομικού προ
σώπου και, αν δεν υπάρχει, από τον πρόεδρο του διοι
κητικού του συμβουλίου, ύστερα από αίτημα του Προέ
δρου του Α.Σ.Ε.Π., καθόσον αφορά τον ειδικό επιστή
μονα.

5. Η επιτροπή κρίνει και καθορίζει με αιτιολογημένη 
απόφασή της τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες 
επιτυχίας με βάση τους τίτλους σπουδών, αρχικούς και 
μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη 
γνώση ξένων γλωσσών, την τυχόν εμπειρία, τις επιστη
μονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες 
των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει 
από την ατομική συνέντευξη, την οποία πραγματοποιεί 
με καθένα από αυτούς. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κα
τά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως είτε κατά στά
δια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προ
σόντων των υποψηφίων, αποκλεισμένων εκείνων από 
αυτούς που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων 
σταδίων.

6. Οι πίνακες επιτυχίας αναρτώνται στα καταστήμα
τα των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Οι δια
τάξεις των παρ. 6 και 9, του τέταρτου, πέμπτου και 
έκτου εδαφίου της παρ. 10, οι διατάξεις των παρ. 11-15, 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 16 και οι διατάξεις των 
παρ. 17 και 18 του άρθρου 17 εφαρμόζονται αναλόγως 
και στη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Κατά των 
ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκή
σουν ένσταση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, που 
αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Η ένσταση 
επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ου
σιαστική εκτίμηση της επιτροπής. Η ένσταση ασκείται 
ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. και κατά την εκδίκασή της δεν με
τέχουν τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που συμμετείχαν στην επι
τροπή επιλογής του παρόντος άρθρου.

7. Η πλήρωση θέσεων υπαλλήλων επί θητεία γίνεται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο».

2. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν πρόσληψη ειδι 
κού επιστημονικού προσωπικού κατά παρέκκλιση του ν. 
2190/1994 καταργούνται.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζο
νται στους φορείς που υπάγονται στις ειδικές ρυθμίσεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
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Αρθρο 5
Συμπλήρωση του άρθρου 21 του ν. 2190/1994

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 
2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκα
μήνου γίνεται με αφετηρία την τελευταία ημέρα της προ
θεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω».

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 21 του 
ν. 2190/1994, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 8 παρ. 10, περίπτωση στ ' του ν. 2225/1994, 
αντικαθίστανται με το ακόλουθο εδάφιο:

«Το προσωπικό του παρόντος άρθρου πρέπει να έχει 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να μην έχει 
υπερβεί το 65 ο έτος και να μην έχει κώλυμα κατά το άρ
θρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977), με 
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 
τουν. 2207/1994».

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 προ
στίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού του παρό
ντος άρθρου χωρίς το τυπικό προσόν τουλάχιστον του 
απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, εκτός αν δεν υπάρ
χουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν. Εξαιρού
νται οι απασχολούμενοι ως εργάτες σε χειρωνακτικές 
εργασίες, ως δασοπυροσβέστες ή ως μεταφορείς αντικει
μένων και το προσωπικό καθαριότητας».

3. Η παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συ
μπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 
2349/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της οικεί
ας υπηρεσίας και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινό
τητας, στην οποία αυτή εδρεύει. Για κάθε ανάρτηση συ- 
ντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργού- 
ντα την ανάρτηση και έναν ακόμη υπάλληλο της υπηρε
σίας ή του δήμου ή της κοινότητας. Περίληψη της ανα
κοίνωσης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερή
σιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του 
νομού, εφόσον εκδίδονται. Στην περίληψη αναφέρονται 
υποχρεωτικώς τα στοιχεία της παρ. 8 και τα όρια ηλι
κίας της παρ. 6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβά
λουν στο Α.Σ.Ε.Π. ενστάσεις κατά της ανακοινώσεως 
της παραγράφου αυτής μέσα σε αποκλειστική προθε
σμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών 
από την ανάρτηση ή από την τελευταία δημοσίευση της 
ανακοινώσεως, εφόσον η τελευταία δημοσίευση γίνει με
τά την ανάρτηση».

4. α) Στην παρ. 11 εδάφιο (α.α.) υπεδάφιο τρίτο του 
άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 2247/1994 (ΦΕΚ 182 
A ' ), η φράση «η άγαμη ή χήρα ή διαζευγμένη ή σε διά
σταση μητέρα, εφόσον έχει την επιμέλεια των τέκνων» 
αντικαθίσταται με τη φράση «γονέας που βαρύνεται βά
σει δικαστικής αποφάσεως ή συμβολαιογραφικής πρά- 
ξεως με τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, άλλως αυ
τός που έχει την επιμέλειά τους και είναι άγαμος ή χή
ρος ή διαζευγμένος ή σε διάσταση».

β) Στην παρ. 11 εδάφιο (α.γ.) υπεδάφιο πρώτο του 
άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 2247/1994 (ΦΕΚ 182 
Α '), από τη φράση «και έχουν την επιμέλεια ενήλικων 
τέκνων» διαγράφεται η λέξη «ενήλικων».

γ) Η παρ. 11 εδάφιο (α.γ.) υπεδάφιο δεύτερο του άρ
θρου 21 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 2247/1994 (ΦΕΚ 182 Α '),

αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αναπηρία ή η αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης απο- 

δεικνύεται με βεβαίωση είτε των κατά το ν. 1648/1986 
υγειονομικών επιτροπών είτε της Υγειονομικής Επιτρο
πής του οικείου ασφαλιστικού φορέα, την οποία οι ανω
τέρω επιτροπές υποχρεούνται να χορηγούν μετά από αί
τηση του ενδιαφερομένου».

5. α) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 21 
του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 
του άρθρου 1 του ν. 2247/1994, μετά το πρώτο υπεδάφιο 
αυτής, προστίθεται:

«Σε περίπτωση επιτυχίας περισσότερων μελών της 
ίδιας οικογένειας προσλαμβάνεται ο έχων τη μεγαλύτε
ρη ηλικία και αν πρόκειται για διδύμους εκείνος τον 
οποίο θα ευνοήσει η κλήρωση».

β) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης δ ' 
της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως αντι- 
καταστάθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 
2247/1994, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Δεν θεωρείται άνεργος εκείνος που έχει εισόδημα 
από οποιαδήποτε πηγή, το οποίο επί ετήσιας βάσεως εί
ναι ίσο ή μεγαλύτερο από το δωδεκαπλάσιο του μηνιαί
ου επιδόματος ανεργίας που καταβάλλεται από το αρ
μόδιο ταμείο ανεργίας».

6. Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της παρ. 11 
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 με την παρ. 8 του άρ
θρου 2 του ν. 2349/1995 (ΦΕΚ 224 Α' ), αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Οι πίνακες κατατάξεως των υποψηφίων της παρού
σας παραγράφου αναρτώνται στο κατάστημα της οικεί
ας υπηρεσίας. Για κάθε ανάρτηση συντάσσεται πρακτι
κό που υπογράφεται από δύο υπαλλήλους της υπηρε
σίας. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπο
ρούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία αρχίζει την επομέ
νη της αναρτήσεως των πινάκων και λήγει μετά την πά
ροδο δέκα ( 10) ημερών από την ανάρτησή τους».

Η παρ. 14 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 αντικαθί
σταται ως εξής:

«14. Αν για την πρόσληψη προσωπικού του παρό
ντος άρθρου απαιτούνται προσόντα ειδικού επιστημο
νικού προσωπικού, η σειρά προτεραιότητας καθορίζε
ται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4Α (β - στ ' ) 
του άρθρου 18 του παρόντος».

7. Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 
2190/1994 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται 
ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των διατά
ξεων του παρόντος άρθρου γίνεται, πέραν των κυρώσε
ων που προβλέπονται από τις παραγράφους 4 και 5 του 
παρόντος άρθρου, και καταλογισμός του συνόλου των 
αποδοχών που καταβλήθηκαν στο παρανόμως απασχο
λούμενο ή απασχοληθέν προσωπικό. Αρμόδιο για τον 
καταλογισμό όργανο, βάσει της έκθεσης του Επιθεωρητή 
του Α.Σ.Ε.Π., είναι ο διατάκτης του φορέα στον οποίο 
έγινε η παράνομη πρόσληψη. Ο καταλογισμός γίνεται 
εις ολόκληρον εις βάρος των, κατά την έκθεση του επιθε- 
ωρητή του Α.Σ.Ε.Π., υπευθύνων για τις παράνομες προ
σλήψεις και εις βάρος των λαβόντων εφόσον διαπιστω
θεί ότι από δόλο ή βαρεία αμέλεια συνέπραξαν στη μη 
νόμιμη πρόσληψή τους. Τα ποσά των καταλογισμών πα- 
ρακρατούνται από τις μηνιαίες αποδοχές των βαρυνο- 
μένων με αυτούς, σε ποσοστό όχι μείζον του μισού των 
αποδοχών αυτών, μέχρις ότου συμπληρωθεί το ποσό
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του καταλογισμού. Η πράξη καταλογισμού κοινοποιεί
ται υποχρεωτικώς στο Α.Σ.Ε.Π. από το αρμόδιο για την 
έκδοσή της όργανο. Οι ανωτέρω καταλογιστικές αποφά
σεις προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου».

8. Στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 προστίθενται παρ. 
18, 19 και 20, που έχουν ως εξής:

«18. Ο Ο.Τ.Ε. για τις υπηρεσίες του πληροφοριών 
καταλόγων συνδρομητών των πόλεων Αθήνας, Θεσσα
λονίκης και Πάτρας μπορεί, για απασχόληση ως τρεις 
(3) ώρες την ημέρα, που δεν θα υπερβαίνει συνολικά για 
κάθε απασχολούμενο τους τρεις (3) μήνες κατ’ έτος, να 
προσλαμβάνει με το παρόν άρθρο μόνο φοιτητές τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου για την Ολυμπιακή 
Αεροπορία Α.Ε. οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων 
κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν για 
μία τριετία από την κατάρτισή τους. Η πρόσληψη του 
εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της 
τριετίας γίνεται από τους ανωτέρω πίνακες με τη σειρά 
που οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε αυτούς. Προσω
πικό το οποίο έχει αποδεδειγμένα αξιολογηθεί από 
προηγούμενη απασχόλησή του ως ακατάλληλο δεν προ
σλαμβάνεται εκ νέου και διαγράφεται από τον οικείο πί
νακα.

19. Το ευκαιριακά απασχολούμενο με σύμβαση μιας 
ημέρας προσωπικό του Ο.Π.Α.Π. και του Ο.Δ.Ι.Ε. προ
σλαμβάνεται εφεξής από κατάλογο υποψηφίων που κα
ταρτίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 11 του πα
ρόντος άρθρου, εφαρμοζομένων και των παραγράφων 7 
- 10 αυτού. Ο κατάλογος ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρί
ου κάθε έτους. Με την ανακοίνωση για υποβολή αιτήσε
ων καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός του προσωπικού 
που θα απασχοληθεί και η απασχόληση γίνεται με τη σει
ρά των υποψηφίων στον κατάλογο ανά κατηγορία υπο
ψηφίων, σύμφωνα με τις διακρίσεις της παρ. 11 του πα
ρόντος άρθρου. Αν κατά την ημέρα απασχόλησης δεν 
προσέλθουν όλοι οι δικαιούμενοι να απασχοληθούν βά
σει του καταλόγου, ο Ο.Π.Α.Π. και ο Ο.Δ.Ι.Ε., αντίστοι
χα, καλεί προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού 
τους επόμενους χωρίς δέσμευση από τη σειρά που έχουν 
στον κατάλογο, η οποία πάντως τηρείται εφόσον είναι 
δυνατόν υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες του επείγο
ντος χαρακτήρα της αναπλήρωσης. Υποψήφιοι που πε
ριλαμβάνονται στον κατάλογο, εφόσον αποδεδειγμένα, 
δεν προσέλθουν για απασχόληση επί πέντε συνεχείς φο
ρές, διαγράφονται. Αν εξαντληθεί ο κατάλογος ή οι εγ
γεγραμμένοι δεν προσέλθουν για απασχόληση, ο 
Ο.Π.Α.Π. και ο Ο.Δ.Ι.Ε. προσλαμβάνουν ελεύθερα το 
απαιτούμενο προσωπικό με σύμβαση μιας ημέρας κάθε 
φορά. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν 
ισχύουν για προσωπικό από το ανωτέρω που απασχο
λείται έως τρεις ημέρες την εβδομάδα.

Οι πρώτοι κατάλογοι κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
διάταξης για τον Ο.Π.Α.Π. και τον Ο.Δ.Ι.Ε. θα ισχύσουν 
από 1ης Ιανουάριου 1998.

Οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσλαμβά
νονται ως ευκαιριακά απασχολούμενο προσωπικό κατά 
προτίμηση έναντι των λοιπών υποψηφίων.

20. Οι οικείοι φορείς προσλαμβάνουν το προσωπικό 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό
νου κατά το παρόν άρθρο αμέσως μετά την κατάρτιση 
των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων χωρίς να ανα
μένουν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του 
Α.Σ.Ε.Π. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του 
ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη

των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τους οι
κείους φορείς και απολύονται οι μη δικαιούμενοι να 
προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμε
νοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την 
απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς 
οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή».

Αρθρο 6
Συμβάσεις μίσθωσης έργου

1. Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από υπη
ρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα με φυ
σικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ή με άλλες ειδικές διατά
ξεις, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση κοινής απόφα
σης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
υπουργού, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των 
προσώπων που θα απασχοληθούν, το συγκεκριμένο έρ
γο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαι
τείται για την ολική ή τμηματική παράδοση τουέργου, το 
συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου, ο τόπος εκτέ
λεσης του έργου, καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται 
στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων 
του οικείου φορέα και αιτιολογία για τους λόγους που 
δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του. Με τη 
σύμβαση μίσθωσης έργου καθορίζονται οι τυχόν ανα
γκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια, σχετικώς με τα δικαι
ώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Σύμβαση μί
σθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανά
γκες είναι αυτοδικαίως και καθ’ ολοκληρίαν άκυρη.

2. Για την έκδοση της κατά την προηγούμενη παρά
γραφο απόφασης, καθώς και για την προηγούμενη 
έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, 
απαιτείται βεβαίωση της νομικής υπηρεσίας ή νομικού 
συμβούλου της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου 
του δημόσιου τομέα, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση 
έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

3. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έρ
γου απαγορεύεται και ε ίν α ι αυτοδικαίως άκυρη. Παρά
ταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χω
ρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου. 
Απασχόληση του αναδόχου σε έργα ή εργασίες άσχετες 
με εκείνες που περιγράφονται στη σύμβαση απαγορεύε
ται και συνεπάγεται τον καταλογισμό ολικώς ή μερικώς 
της αμοιβής του αναδόχου σε βάρος του υπευθύνου υπη
ρεσιακού οργάνου. Ρήτρα καταβολής της εργολαβικής 
αμοιβής τμηματικώς κατά μήνα ή άλλο χρονικό όριο χω
ρίς συνάρτηση με την πρόοδο του έργου είναι αυτοδι
καίως άκυρη.

4. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια υπηρε
σιακά όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατά
ξεων των προηγούμενων παραγράφων παραπέμπονται 
υποχρεωτικώς στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία 
κατά τις οικείες διατάξεις και διώκονται αυτεπαγγέλ- 
τως ή κατ’ έγκληση οποιοσδήποτε πολίτη για παράβαση 
καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

5. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι 
συμβάσεις έργου για διερμηνεία σε συνέδρια, ημερίδες, 
επιτροπές, συζητήσεις με εκπροσώπους ξένων χωρών ή 
οργανισμών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς σε 
κάθε περίπτωση που αντικειμενικώς απαιτείται διερμη- 
νεία, καθώς και συμβάσεις έργου του διδακτικού προ
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σωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
των Μονάδων Εκπαίδευσης ή σχολών επιμόρφωσης 
υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ.

6. Για συμβάσεις μίσθωσης έργου από τους Ο.Τ.Α., 
πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα 
την απόφαση της παρ. 1 εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας 
της οικείας Περιφέρειας ή το υπ’ αυτού εξουσιοδοτημέ
νο όργανο.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 
195 A ' / 11.11.1987), όπως συμπληρώθηκαν με τις δια
τάξεις του άρθρου 11 του ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76 A ' ), κα- 
ταργούνται. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει 
δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 
2190/1994.

Αρθρο 7
Ρύθμιση θεμάτων του Α.Σ.Ε.Π.

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2190/1994 
προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Η θητεία των μελών του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να ανανε
ώνεται επί χρόνο πλήρους ή μη θητείας: α) των μεν Συμ
βούλων, με κοινή απόφαση των Προέδρου και Αντιπρο
έδρου του Α.Σ.Ε.Π., β) των δε δύο τελευταίων, με από
φαση της μείζονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.. Για τις 
ανανεώσεις αυτές εκδίδονται προεδρικά διατάγματα με 
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη
σης και Αποκέντρωσης».

2. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2190/1994 
αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως ακολούθως:

« 1. Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να κατανέμει τις αρμοδιότη- 
τές του σε Μονομελείς συνθέσεις, σε Τμήματα και σε 
Ολομέλειες Ελάσσονα και Μείζονα».

β) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 
2190/1994 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, το ακό
λουθο εδάφιο:

«Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και για τις 
Μονομελείς συνθέσεις και για την Ελάσσονα Ολομέλει
α».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2190/1994 αντικαθί
σ τα τα ι ως ακολούθω ς:

«4. Οι Επιθεωρητές, κατά την άσκηση του έργου 
τους, έχουν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου 
του άρθρου 33 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονο
μίας».

4. Οι ενστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, ασκούνται με 
κατάθεσή τους στο Α.Σ.Ε.Π. ή αποστέλλονται σε αυτό 
ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Για την υποβολή της έν
στασης απαιτείται η καταβολή στο δημόσιο ταμείο πα
ράβολου πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, το οποίο 
αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ανα
προσαρμογή του παράβολου γίνεται με απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο
κέντρωσης και Οικονομικών. Ενστάσεις που δεν συνο
δεύονται από το αποδεικτικό καταβολής του παράβο
λου δεν εξετάζονται. Η διάταξη του προηγούμενου εδα
φίου ισχύει μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη δη
μοσίευση του παρόντος. Οι επί των ενστάσεων αποφά
σεις των αρμόδιων οργάνων του Α.Σ.Ε.Π. είναι υποχρε- 
ωτικώς εκτελεστές. Η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.

2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του 
άρθρου 8 του ν. 2225/1994 εφαρμόζεται και εν προκειμέ- 
νω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρθρο 8
Αποστολή του Ε.Κ.Δ.Δ.

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1388/1983 (ΦΕΚ 113 
Α"), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 
1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α ' ), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Αποστολή του Ε.Κ.Δ.Δ. είναι: 
α) Η εντός των πλαισίων της στρατηγικής και των 

κατευθύνσεων που χαράσσει ο Υπουργός Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ικανοποίηση 
των εκπαιδευτικών αναγκών του πάσης φύσεως προσω
πικού (μονίμων υπαλλήλων, προσωπικού ιδιωτικού δι
καίου, μετακλητών και επί θητεία υπαλλήλων κ.λπ.) των 
φορέων της εν γένει δημόσιας δράσης, ήτοι της κεντρι
κής και αποσυγκεντρωμένης δημόσιας διοίκησης, όλων 
των βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης, της καθ’ ύλης αυ
τοδιοίκησης, τόσο ως προς τα νομικά πρόσωπα δημοσί
ου όσο και προς εκείνα ιδιωτικού δικαίου, των 
Δ.Ε.Κ.Ο., των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και 
γενικότερα, όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, όπως αυτοί οριοθετούνται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, με σκοπό την ανάπτυξη του αν
θρώπινου δυναμικού τους και την αποτελεσματικότητα 
της δράσης τους.

β) Η παροχή επιστημονικών δεδομένων και συμπε
ρασμάτων στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί
κησης και Αποκέντρωσης για τη χάραξη στρατηγικής 
ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων της δημόσιας διοί
κησης και εισαγωγής οργανωτικών αλλαγών σε αυτήν.

γ) Η συμβολή στο διαρκή εκσυγχρονισμό της οργά
νωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης μέσω 
έρευνας των διαδικασιών και της δομής των φορέων δη
μόσιας δράσης, παραγωγής στελεχών αυξημένων δυνα
τοτήτων, εκπόνησης μελετών και μεταρρυθμιστικών 
σχεδίων και συμβουλευτικής υποστήριξης της εφαρμο
γής τους στις επί μέρους υπηρεσίες.

Το Ε.Κ.Δ.Δ. καταρτίζει και υποβάλλει ετησίως στον 
Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης έκθεση για τα προβλήματα και τις εξελίξεις στη 
διοικητική εκπαίδευση, καθώς και ειδικότερες εκθέσεις, 
μετά από παραγγελία του Υπουργού Εσωτερικών, Δη
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Α.Σ.Ε.Π. και 
άλλων ανεξάρτητων δημόσιων αρχών. Το Ε.Κ.Δ.Δ. δύ- 
ναται επίσης, να παρέχει υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα έναντι αμοιβής».

Αρθρο 9
Διοικητικό Συμβούλιο - Γενικός Γραμματέας

1. Οι παράγραφοι 1-3 του άρθρου 2 του ν. 1388/1983 
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Το Ε.Κ.Δ.Δ. διοικείται από Διοικητικό Συμβού
λιο που απαρτίζεται από: 

α) τον Πρόεδρο,
β) το Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ., 
γ) τους Διευθυντές των επιστημονικών μονάδων του 

Ε.Κ.Δ.Δ.,
δ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κατά-
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στάσης Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

ε) έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., 
στ) έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 
ζ) δύο (2) επιστήμονες από τους κλάδους της Διοικη

τικής Επιστήμης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Πο
λιτικής Επιστήμης, της Κοινωνιολογίας, του Δημοσίου 
Δικαίου, της Οικονομικής Επιστήμης, της Περιφερεια
κής Ανάπτυξης, των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπου
δών και της Πληροφορικής.

2. Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται διοικητικώς 
των επιστημονικών και υπηρεσιακών μονάδων του 
Ε.Κ.Δ.Δ., εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εγκρίνει 
όλες τις σχετικές δαπάνες μέχρι του ύψους που ορίζεται 
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι
οίκησης και Αποκέντρωσης. Ο Γενικός Γραμματέας 
αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή 
κωλύεται.

3. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, τα δύο μέλη 
που μνημονεύονται στο στοιχείο ζ ' της προηγούμενης 
παραγράφου και οι αναπληρωτές των τελευταίων επιλέ
γονται μεταξύ επιστημόνων κύρους και ειδικής εμπει
ρίας και τους επιστημονικούς κλάδους που απαριθμού- 
νται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, καθώς και τα 
μέλη που μνημονεύονται στα στοιχεία δ ' , ε ' , στ ' και ζ ' 
της παρ. 1 με τους αναπληρωτές τους διορίζονται για 
τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί, με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερι
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικο
νομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των 
μελών και του γραμματέα του Δ.Σ. και οι αποδοχές του 
Γενικού Γραμματέα. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. 
του Ε.Κ.Δ.Δ. συνεχίζουν να ασ/.ούν τα καθήκοντά τους 
και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανανέωσή 
της ή το διορισμό νέων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος».

2. Οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 2 του ν. 
1388/1983 αναριθμούνται σε παραγράφους 5, 6, 7 και 8 
αντιστοίχως. Στη μετά την αναρίθμηση παρ. 6 οι λέξεις 
«του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίστανται με τις 
λέξεις «του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη
σης και Αποκέντρωσης» και οι λέξεις «την παράγραφο 
3» με τις λέξεις «την παράγραφο 4».

Αρθρο 10
Επιστημονικό Συμβούλιο 1

1. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του ν. 
1388/1983, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του 
άρθρου 44 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α ' ) αντικαθίστα
νται ως ακολούθως:

«2. Το Συμβούλιο σ υ γκρ ο τε ίτα ι από επτά (7) μέλη με 
τριετή θητεία οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. Ως Πρόεδρος 
ορίζεται καθηγητής Α.Ε.Ι. και ως μέλη τρία (3) μέλη 
Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και δύο (2) ειδικοί επιστήμονες που υπηρε
τούν σε δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσί
ου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα και ένας εκ
πρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι
οίκησης και Αποκέντρωσης. Ο Πρόεδρος και τα μέλη 
του Συμβουλίου πρέπει να προέρχονται ανά ένας από 
τους γνωστικούς τομείς της Διοικητικής Επιστήμης και

Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Πολιτικής Επιστήμης, της 
Κοινωνιολογίας, του Δημοσίου Δικαίου, των Ευρωπαϊ
κών και Διεθνών Σπουδών, της Οικονομικής Επιστή
μης, της Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Πληροφορι
κής. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος 
του Ε.Κ.Δ.Δ., με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του 
Ε.Κ.Δ.Δ.. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και 
του γραμματέα του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζε
ται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών κατά 
παρέκκλιση των περιορισμών των κειμένων διατάξεων.

3. Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά δύο φορές το 
χρόνο πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη του εκπαι
δευτικού έτους για να γνωμοδοτήσει επί του προγραμ
ματισμού και του απολογισμού του Ε.Κ.Δ.Δ.. Εκτά
κτως, συνέρχεται οποτεδήποτε το ζητήσει ο Υπουργός 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή 
ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ..

4. Ως εισηγητές στο Συμβούλιο παρίστανται οι προϊ
στάμενοι των επιστημονικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ. επί 
θεμάτων της αρμοδιότητάς τους και ο Γενικός Γραμμα
τέας του Ε.Κ.Δ.Δ.

5. Το Συμβούλιο, όταν συζητώνται θέματα εξειδικευ- 
μένων εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, 
δύναται να καλεί αρμόδια στελέχη δημοσίων υπηρε
σιών, καθώς και εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα 
να εκφέρουν άποψη επί των υπό συζήτηση θεμάτων».

Αρθρο 11
Εισαγωγικός διαγωνισμός της Ε.Σ.Δ.Δ.

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 
1388/1983 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται κατ’ 
έτος».

2. Στο άρθρο 19 του ν. 1388/1983 προστίθεται παρά
γραφος 3 που έχει ως εξής:

«3. Οι εισαγόμενοι εγγράφονται εντός διμήνου, η δε 
εκπαιδευτική διαδικασία αρχίζει το πρώτο δεκαπενθή
μερο του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους προκήρυξης ή 
από της ημερομηνίας που ορίζει το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.».

3. Όριο ηλικίας για τη συμμετοχή ιδιωτών στον εισα
γωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ. κατά την παρ. 12 του 
άρθρου 16 του ν. 1388/1983 είναι το οριζόμενο με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το διορισμό δημοσίων 
πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων. Όριο ηλικίας για τη 
συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
και υπαλλήλων Ο.Τ.Α. είναι το ως άνω όριο επαυξημένο 
κατά πέντε (5) έτη.

Αρθρο 12
Απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.

1. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπου
δών και των δοκιμασιών αξιολόγησης οι φοιτώντες 
στην Ε.Σ.Δ.Δ. κατατάσσονται βάσει των όσων ορίζει ο 
οικείος κανονισμός σπουδών στις ακόλουθες κατηγο- 
ρίες:

α. Αριστούχοι αποφοιτήσαντες.
β. Επιτυχώς αποφοιτήσαντες.
γ. Φοιτήσαντες.
2. Οι αποφοιτήσαντες από την Ε.Σ.Δ.Δ. διορίζονται 

σε προσωποπαγείς θέσεις του οικείου κλάδου στο Β ' 
βαθμό. Κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας από το 
διορισμό τους τοποθετούνται υποχρεωτικά σε τρία του
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λάχιστον διαφορετικά τμήματα για διάστημα όχι μικρό
τερο των έξι (6) μηνών σε έκαστο εξ αυτών. Μετά την 
πάροδο τριετίας οι αριστούχοι και μετά την πάροδο πε
νταετίας οι επιτυχώς αποφοιτήσαντες προάγονται στον 
Α' βαθμό.

3. Το είκοσι τοις εκατό (20%) των κενών θέσεων 
προϊσταμένων Τμήματος και το δέκα τοις εκατό (10%) 
των κενών θέσεων των προϊσταμένων Διεύθυνσης καλύ
πτεται υποχρεωτικά από απόφοιτους της Ε.Σ.Δ.Δ., εφό
σον υπάρχει στην οικεία υπηρεσία επαρκής αριθμός 
αποφοίτων που να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες τυ
πικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις.

4. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1388/1983 συμπλη
ρώνεται ως ακολούθως:

«Όσοι εκ των εκπαιδευομένων ολοκλήρωσαν το πλή
ρες πρόγραμμα σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ. χωρίς να αποφοι
τήσουν επιτυχώς από αυτήν, σύμφωνα με τα όσα εκά- 
στοτε ορίζει ο οικείος Κανονισμός Σπουδών, διορίζο
νται σε οργανικές και ελλείψει αυτών σε προσωποπα
γείς θέσεις κλάδου ΠΕ ή ΤΕ για τον οποίο έχουν τον 
αντίστοιχο τίτλο σπουδών, άλλως σε όμοιες θέσεις κλά
δου Διοικητικού - Οικονομικού δημοσίων υπηρεσιών ή 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα. Ο διορισμός 
τους γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό του συγκεκριμένου 
κλάδου της οικείας υπηρεσίας, η δε υπηρεσιακή τους κα
τάσταση ρυθμίζεται στο εξής από τις γενικές για τον 
κλάδο και την υπηρεσία και όχι από τις ειδικές περί 
αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ. διατάξεις. Ο διορισμός τους γίνε
ται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει του τελικού βαθ
μού τους.

Όσοι εκ των εκπαιδευομένων δεν ολοκλήρωσαν το 
πλήρες πρόγραμμα σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ. λόγω αποβο
λής τους με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του 
Ε.Κ.Δ.Δ. εξαιτίας αδικαιολόγητων απουσιών ή πειθαρ
χικών παραπτωμάτων κατά τις διατάξεις του Υπαλλη
λικού Κώδικα και του οικείου Κανονισμού Σπουδών 
και δεν είχαν κατά την εισαγωγή τους στην Ε.Σ.Δ.Δ. τη 
δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, δεν διορίζονται σε θέσεις 
υπαλλήλων και δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν σε 
νέο εισαγωγικό διαγωνισμό για την Ε.Σ.Δ.Δ.

Οι φοιτήσαντες αλλά μη αποφοιτήσαντες από την 
Ε.Σ.Δ.Δ. δημόσιοι υπάλληλοι επιστρέφουν μετά την 
ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών στις οργανικές τους 
θέσεις, ενώ όσοι εκ των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ. έχουν 
τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα δύνανται να επιστρέ
φουν, με αίτησή τους, μετά την αποφοίτησή τους, στις 
οργανικές θέσεις που κατείχαν πριν από την είσοδό 
τους στη Σχολή. Κάτοχοι πτυχίων θετικών ή τεχνικών 
επιστημών δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους, να διορι- 
σθούν σε θέσεις κλάδων αντίστοιχων προσόντων εφό
σον υπάρχουν στο φορέα διορισμού τους».

5. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και 
η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1388/1983 καταργούνται.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, πλην του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 2, δεν ισχύουν για τους σπουδαστές 
της I ' εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.

Αρθρο 13
Εισαγωγική εκπαίδευση

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 
1943/1991 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Η εισαγωγική εκπαίδευση του προσωπικού των

δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβα
νομένων και των Ο.Τ.Α., πλην των υπαλλήλων της κα
τηγορίας ΥΕ, γίνεται αμέσως μετά την ορκωμοσία, θεω
ρείται ανάληψη υπηρεσίας του δόκιμου υπαλλήλου και 
η συμμετοχή σε αυτή είναι υποχρεωτική.

Οι οικείες υπηρεσίες κοινοποιούν στο Ε.Κ.Δ.Δ. αντί
γραφο του καταλόγου των διοριζομένων σε αυτές υπαλ
λήλων μέσω των πάσης φύσεως διαγωνισμών και διαδι
κασιών επιλογής προσωπικού και γνωστοποιούν στους 
διοριζομένους την υποχρέωσή τους να παρακολουθή
σουν τα προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης πριν 
την ανάληψη υπηρεσίας.

2. Τα Υπουργεία, οι αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες 
και τα Ν.Π.Δ.Δ. εγγράφουν στον προϋπολογισμό τους 
του έτους κατά το οποίο προγραμματίζεται ο διορισμός 
των νέων υπαλλήλων τους τις αναγκαίες πιστώσεις για 
τις κάθε είδους δαπάνες για την εισαγωγική τους εκπαί
δευση, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για τη 
μετακίνηση και τη διαμονή τους στον τόπο διεξαγωγής 
του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το ύψος των πιστώσεων αυτών εκτιμάται μετά από 
ερώτημα της οικείας υπηρεσίας του Ε.Κ.Δ.Δ.. Οι σχετι
κές πιστώσεις μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του 
Ε.Κ.Δ.Δ. πριν από την έναρξη εκτέλεσης του οικείου 
προγράμματος εισαγωγικής εκπαίδευσης».

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 
1ης Ιανουάριου 1998.

2. Η αρμοδιότητα εκτέλεσης προγραμμάτων εισαγω
γικής εκπαίδευσης ανήκει στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επι
μόρφωσης, το οποίο μετονομάζεται εφεξής σε Ινστιτού
το Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) και ασκεί τόσο κατά το σκέ
λος της εισαγωγικής εκπαίδευσης όσο και κατά το σκέ
λος της διαρκούς επιμόρφωσης την εποπτεία των Περι
φερειακών Ινστιτούτων του άρθρου 28 του ν. 1388/1983, 
τα οποία μετονομάζονται σε Περιφερειακά Ινστιτούτα 
Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.). Το Ινστιτούτο Εισαγωγικής 
Διοικητικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Δ.Ε.) καταργείται. Οι ορ
γανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του Ι.Ε.Δ.Ε. που 
έχουν πληρωθεί δεν καταργούνται και παραμένουν στο 
Ε.Κ.Δ.Δ.

Αρθρο 14
Θέματα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

1. Για τη στελέχωση του Ε.Κ.Δ.Δ. συνιστώνται είκοσι 
πέντε (25) θέσεις υπευθύνων σπουδών και έρευνας, ως 
θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκει
ας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης. Η πλήρω
ση των θέσεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. 
Η ανανέωση γίνεται μετά από ειδικώς αιτιολογημένη ει
σήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέ
ντρου Δημόσιας Διοίκησης.

2. Προσόντα πρόσληψης στις θέσεις της προηγούμε
νης παραγράφου ορίζονται τα αναφερόμενα υπό τα 
στοιχεία α ' και β ' της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 
1943/1991. Με υπουργική απόφαση, που εκδίδεται ύστε
ρα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ., είναι δυνατόν 
να ορίζονται στην προκήρυξη για την κάλυψη των θέσε
ων αυτών πρόσθετα προσόντα, καθώς και συγκεκριμέ
νες ειδικότητες. Οι θέσεις αυτές μπορεί να καλύπτονται 
και με απόσπαση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 
τουν. 1388/1983.
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3. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του παρόντος 
άρθρου έχει την ευθύνη σχεδιασμού, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης των πόσης φύσεως εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών προγραμμάτων και προΐσταται των εκπαι
δευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.. Με απόφαση του Δ.Σ. 
του Ε.Κ.Δ.Δ. καθορίζεται το αναλυτικό καθηκοντολό- 
γιο του εν λόγω προσωπικού.

4. 0 ι  κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
υπηρετούντες στο Ε.Κ.Δ.Δ. ειδικοί ερευνητές με σύμβα
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατα
λαμβάνουν αυτοδικαίως αντίστοιχο αριθμό θέσεων ειδι
κού επιστημονικού προσωπικού της παρ. 1 του παρό
ντος άρθρου χωρίς μεταβολή των υφιστάμενων συμβά- 
σεών τους.

5. Οι υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου και αποσπάσεις κατά το άρθρο 11 παρ. 2 εδάφιο 
πρώτο του ν. 1388/1983 διατηρούνται μέχρι τη λήξη της 
ισχύος τους, ενώ οι υφιστάμενες πράξεις παράλληλης 
άσκησης καθηκόντων κατά τις ανωτέρω διατάξεις δια
τηρούνται μέχρι τη λήξη της ισχύος τους και πάντως όχι 
πέραν του επόμενου έτους από της ενάρξεως ισχύος του 
παρόντος νόμου. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των ως 
άνω συμβάσεων, αποσπάσεων και παράλληλων αναθέ
σεων αντίστοιχος αριθμός θέσεων ειδικού επιστημονι
κού προσωπικού της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν 
πληρούται.

6. Οι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2α του άρθρου 9 του ν. 
1388/1983 καταργούνται πλην των θέσεων, που κατέχο- 
νται από τους εμπίπτοντες στην προηγούμενη παράγρα
φο, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως μόλις κενω
θούν, και της θέσης του νομικού συμβούλου. Τα καθήκο
ντα των καταργούμενων θέσεων μπορεί να ασκούνται, 
όπου παρίσταται ανάγκη, από το προσωπικό του παρό
ντος άρθρου.

7. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 
1388/1983, κατά το μέρος που προβλέπουν ανάθεση κα
θηκόντων, καταργούνται.

8. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 
1943/1991 προστίθεται:

«Η αποζημίωση αυτή υπόκειται σε κρατήσεις εισφο
ρών υπέρ Ι.Κ.Α. και προσαυξάνεται με την εκάστοτε 
ισχύουσα εργοδοτική εισφορά».

Αρθρο 15
Προαγωγική εκπαίδευση 1

1. Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ. καταρ
τίζει και εκτελεί προγράμματα προαγωγικής εκπαίδευ
σης για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ των 
Υπουργείων, Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανι
σμών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ανάπτυξη 
γνώσεων, διοικητικής συμπεριφοράς και δεξιοτήτων 
ανταποκρινόμενων στις απαιτήσεις των καθηκόντων 
προϊσταμένου διεύθυνσης, καθώς και η διαγωνιστική 
αξιολόγηση των υποψήφιων προϊσταμένων, η οποία θα 
συμβάλλει στην αξιοκρατική και αντικειμενική επιλογή 
των ικανοτέρων.

2. Τα προγράμματα αυτά δύνανται να εκτελούνται 
ενιαία για όλους τους υποψήφιους προϊσταμένους διεύ
θυνσης ή κατά εξειδικευμένους θεματικούς κύκλους 
απευθυνόμενους σε υποψηφίους ενός ή περισσότερων 
Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και των συναφών περιφερεια

κών και νομαρχιακών διευθύνσεων ή ενός ή περισσότε
ρων συναφών κλάδων.

Η μορφή, η διάρκεια και το αναλυτικό περιεχόμενο 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ο τρόπος 
της τελικής αξιολόγησης των εκπαιδευομένων καθορί
ζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά από πρόταση 
του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. και γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Τα 
προγράμματα προαγωγικής εκπαίδευσης περιλαμβά
νουν υποχρεωτικώς γενικά θέματα διευθυντικών δεξιο
τήτων και συμπληρωματικώς ειδικότερα θέματα όταν 
εκτελούνται κατά θεματικό κύκλο.

3. Στα προγράμματα προαγωγικής εκπαίδευσης συμ
μετέχουν υπάλληλοι A ' βαθμού που έχουν ασκήσει κα
θήκοντα τμηματάρχη επί μία τριετία τουλάχιστον ή υπο
ψήφιοι για προϊστάμενοι διεύθυνσης, μετά από επιτυχία 
σε ειδικό εισαγωγικό διαγωνισμό.

4. Ο χρόνος και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγω
νισμού, ο αριθμός των εισακτέων και η αναλυτική εξε
ταστέα ύλη καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. και της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τα προς εξέταση θέματα θα πρέπει υποχρεωτικώς να 
συνδέονται με την πρακτική λειτουργία των δημοσίων 
υπηρεσιών και να είναι κατάλληλα για να ελέγχονται οι 
εμπειρικές γνώσεις των υποψηφίων για τη διοίκηση του 
ανθρώπινου δυναμικού, η ικανότητα ανταπόκρισης στις 
ανάγκες του κοινού και η γνώση του ευρωπαϊκού και 
εθνικού θεσμικού πλαισίου άσκησης δημόσιας πολιτι
κής και η ικανότητα εφαρμογής. Με την ίδια απόφαση 
μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση από το Ε.Κ.Δ.Δ. ειδικών 
εγχειριδίων βάσει της καθορισθείσας εξεταστέας ύλης 
για την καλύτερη προετοιμασία των διαγωνιζομένων.

5. Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει η Κε
ντρική Επιτροπή Εξετάσεων του άρθρου 16 του ν. 
1388/1983 με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη 
σύνθεση, τη συγκρότηση, τη βαθμολόγηση και τις σχετι
κές αμοιβές. Την επιλογή των θεμάτων πραγματοποιεί 
ειδική επιτροπή αποτελούμενη από τον πρόεδρο της 
Κ.Ε.Ε., τρεις (3) επιστήμονες μέλη της Κ.Ε.Ε. και τρεις 
(3) Γενικούς Διευθυντές δημοσίων υπηρεσιών με ειδικό
τητες συναφείς προς την εξεταζόμενη θεματολογία ορι
ζόμενους από την Κ.Ε.Ε.. Τη βαθμολόγηση των διαγωνι- 
ζομένων πραγματοποιεί ειδικό σώμα βαθμολογητών 
αποτελούμενο από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., δικαστικούς ή 
άλλους δημόσιους λειτουργούς ή ειδικούς επιστήμονες 
και Γ ενικούς Διευθυντές δημοσίων υπηρεσιών, συγκρο
τούμενο με απόφαση της Κ.Ε.Ε.

6. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προ
γράμματος, που μπορεί να διεξάγεται κατά θεματικές 
ενότητες σε συνεχείς ή διακεκομμένες χρονικές περιό
δους, πραγματοποιείται διαδικασία αξιολόγησης. Η 
αξιολόγηση γίνεται βάσει της διδαχθείσας ύλης με ευθύ
νη της επιτροπής ορισμού θεμάτων και του σώματος 
βαθμολογητών του εισαγωγικού διαγωνισμού προαγω
γικής εκπαίδευσης, όπως έχουν συγκροτηθεί με την πλέ
ον πρόσφατη απόφαση της Κ.Ε.Ε.

7. Η επιτυχής αποφοίτηση από το πρόγραμμα προα
γωγικής εκπαίδευσης, που πιστοποιείται με ειδική βε
βαίωση του Ε.Κ.Δ.Δ., συνυπολογίζεται κατά την επιλο
γή ή προαγωγή προϊσταμένων διεύθυνσης και όταν κατά 
την εκτίμηση του υπηρεσιακού συμβουλίου τα λοιπά 
προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται σχεδόν ισοδύνα
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μα, παρέχει προβάδισμα.
8. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. καθορίζεται ο 

εκπαιδευτικός κανονισμός του προγράμματος προαγω- 
γικής εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αρθρο 16
Διευκολύνσεις υπαλλήλων ειδικών περιπτώσεων

1. Στις υπαλλήλους, με οποιαδήποτε σχέση, του Δη
μοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των Ο.Τ.Α. α ' και 
β ' βαθμού, που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια ενός 
(1) μηνός με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμή
νου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, 
εφόσον το υιοθετούμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) 
ετών. Δικαιούνται επίσης και τα λοιπά πλεονεκτήματα 
των φυσικών μητέρων που προβλέπονται από τις κείμε
νες διατάξεις, εκτός των αδειών κυήσεως και λοχείας.

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1648/1986 «Προ
στασία πολεμιστών, αναπήρων και θυμάτων πολέμου 
και μειονεκτούντων προσώπων» (ΦΕΚ 167 A ' ) προστί
θεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Την επαύξηση της κανονικής άδειας κατά την πα
ρούσα παράγραφο δικαιούνται, με τις ίδιες ουσιαστικές 
προϋποθέσεις και οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.

3. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 6 του ν. 1682/1987 ειδική άδεια χωρίς αποδοχές, 
διάρκειας τριών (3) ετών κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό 
τη συγκατοίκηση, χορηγείται και σε υπαλλήλους 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. Χορηγείται επίσης σε υπαλλήλους 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., που είναι σύζυγοι 
υπαλλήλων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλ
λων Διεθνών Οργανισμών.

4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα 
την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
π. δ/τος 193/1988 (ΦΕΚ 84 A ' ), προκειμένου για τακτι
κούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, 
ψυχική ή σωματική αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία 
100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περι
κοπή των αποδοχών τους, εφόσον η αναπηρία των παι
διών τους είναι άνω του 67%, βεβαιούμενη με γνωμάτευ
ση των κατά το ν. 1648/1986 υγειονομικών επιτροπών.

5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του 
ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς - 
τετραπληγικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η 
μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες 
την ημέρα.

Αρθρο 17
Λοιπά θέματα προσωπικού 1

1. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 263 
του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977), όπως αντικα- 
ταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1902/1990 
(ΦΕΚ 138 Α '), μετά τις λέξεις «35ετή πραγματική και 
συντάξιμη» προστίθεται η λέξη «δημόσια».

β. Στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2190/1994 προ

στίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο, που έχει ως εξής:
«Η θεμελίωση ή όχι συνταξιοδοτικού δικαιώματος, 

για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται 
βάσει πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 36 του ν. 
2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊ
σταμένου τμήματος ή διεύθυνσης πριν από τη λήξη της 
τριετίας, ο προϊστάμενος επιλέγεται για το χρονικό διά
στημα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της τριε
τίας».

3. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις ηθικές 
αμοιβές των δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλή
λων εφαρμόζονται ανάλογα και για το προσωπικό με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οργανικές θέ
σεις (Κεφάλαιο Β ' του π.δ/τος410/1988 (ΦΕΚ 191 Α' ).

4. Από 1ης Ιανουάριου 1998 οι αποδοχές της οργανι
κής θέσης των αποσπώμενων σε δημόσιες υπηρεσίες ή 
Ν.Π.Δ.Δ. υπαλλήλων βαρύνουν τους φορείς στους οποί
ους αποσπώνται. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή οι 
αποσπώμενοι στην Προεδρία της Δημοκρατίας, σε γρα
φεία μελών της Κυβέρνησης και γενικών ή ειδικών 
γραμματέων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Δι
οίκησης και Αποκέντρωσης για διάθεσή τους σε γραφεία 
κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, βουλευτών 
ή Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στο Α.Σ.Ε.Π., στο Συνήγορο του Πολίτη και στο Σώμα 
Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, καθώς 
και οι περιπτώσεις για τις οποίες ρυθμίζεται ειδικώς το- 
θέμα των αποδοχών των αποσπωμένων από ισχύουσες 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις. Στις δια
τάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται και οι ήδη 
αποσπασμένοι κατά την ανωτέρω ημερομηνία υπάλλη
λοι. Βραχυχρόνιες αποσπάσεις έως τριών (3) μηνών 
κατ’ έτος, καθώς και αποσπάσεις σε υπηρεσίες παραμε
θόριων περιοχών δεν υπάγονται στις διατάξεις της πα
ρούσας παραγράφου.

5. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρό
ντος μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., 
που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδι
κα, καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι 
οποίοι έχουν τυπικά προσόντα ανώτερης κατηγορίας 
που δεν προβλέπονται ή δεν αντιστοιχούν σε κανέναν 
κλάδο της υπηρεσίας τους, μπορούν, με αίτησή τους, να 
μεταταγούν σε κενές θέσεις συναφούς ή παρεμφερούς 
κλάδου της ανώτερης κατηγορίας, εφόσον κατά την κρί
ση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου μπορούν να 
εκτελέσουν τα καθήκοντα του κλάδου αυτού. Αν δεν 
υπάρχουν κενές θέσεις, οι μετατάξεις γίνονται σε συνι- 
στώμενες, με τις αποφάσεις μετάταξης, προσωρινές θέ
σεις, που καταργούνται αυτοδίκαια με την αποχώρηση 
από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις καταλαμβά
νουν, με ταυτόχρονη δέσμευση μη πλήρωσης των θέσεων 
των κλάδων από τους οποίους μετατάσσονται. Οι υπάλ
ληλοι αυτοί καταλαμβάνουν τις θέσεις που κενώνονται 
στον κλάδο στον οποίο μετατάσσονται, με ταυτόχρονη 
κατάργηση των προσωρινών θέσεων και αποδέσμευση 
των θέσεων από τις οποίες μετατάχθηκαν. Η προθεσμία 
υποβολής των ως άνω αιτήσεων ορίζεται τρίμηνη από τη 
δημοσίευση του παρόντος. Η διάταξη της παραγράφου 
αυτής δεν εφαρμόζεται σε υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν 
υποχρέωση παραμονής επί ορισμένο χρόνο στην κατη
γορία στην οποία διορίστηκαν.
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6. Τυφλοί υπάλληλοι που υπηρετούν κατά τη δημοσί
ευση του παρόντος στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 
και οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί στον προγραμματισμό 
ή χειρισμό HA" μπορεί, με αίτησή τους, να μετατάσσο
νται σε κενές θέσεις μηχανογραφικών κλάδων της οικεί
ας υπηρεσίας, εφόσον το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει 
ότι η εκπαίδευσή τους είναι επαρκής για την άσκηση των 
καθηκόντων του οικείου κλάδου.

7. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 8 
του V. 2225/1994 (ΦΕΚ 121 A ' ) αντικαθίστανται ως εξής:

«Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν κενές 
θέσεις στην υπηρεσία που υπηρετούν, κατατάσσονται σε 
συνιστώμενες προσωρινές θέσεις στην ίδια υπηρεσία 
του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκαν πριν τη με
τάταξη ή μεταφορά τους. Αν ο κλάδος ή η ειδικότητα 
στην οποία ανήκαν δεν υπάρχει στην υπηρεσία που υπη
ρετούν, μπορεί να συνιστάται, με την απόφαση κατάτα
ξης, προσωρινή θέση αντίστοιχου ή συναφούς ή παρεμ
φερούς κλάδου ή ειδικότητας. Αν οι ανάγκες της υπηρε
σίας δεν απαιτούν τη σύσταση των προσωρινών θέσεων 
του προηγούμενου εδαφίου, οι θέσεις που κατέχουν οι 
μεταταγέντες ή μεταφερθέντες μετατρέπονται με την 
πράξη κατάταξης σε θέσεις κλάδου ή ειδικότητας αντί
στοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας εκείνης στην οποία 
ανήκαν πριν τη μετάταξη ή μεταφορά τους και συνεχί
ζουν να ασκούν τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικό
τητας που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος».

8. Στο τέλος της παρ. 33 του άρθρου 9 του ν. 2266/ 
1994 (ΦΕΚ 218 A ' ) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ειδικά για μετατάξεις σε υπηρεσίες παραμεθόριων 
περιοχών, σύμφωνα με την παρ. 22 του παρόντος, το κα
τά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ανώτα
το όριο προϋπηρεσίας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη».

9. Ο χρόνος υπηρεσίας των επαναπροσλαμβανομέ- 
νων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 
2190/1994, καθώς και των προσλαμβανομένων σε ασφα
λιστικά ταμεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
14 παρ. 25 του ν. 2266/1994, που έχουν διανύσει στους 
φορείς από τους οποίους είχαν απολυθεί και ο εκτός 
υπηρεσίας χρόνος των προσλαμβανομένων σε ασφαλι
στικά ταμεία, βάσει των ανωτέρω διάταξης, αποτελεί 
χρόνο πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια από 
της επαναπρόσληψης ή πρόσληψής τους.

10. Στο άρθρο 13 παρ. 23 εδάφιο β ' του ν. 2307/1995 
μετά τιςλέξεις «υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.» προστίθενται από 
τότε που ίσχυσε οι λέξεις «και Ν.Π.Ι.Δ.».

11. Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 
2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Επαναπροσλαμβανόμενοι οι τελευταίοι, αν η θέση 
τους είναι κατειλημμένη, εντάσσονται σε κενή ή προσω
ποπαγή θέση της Δικαστικής Υπηρεσίας του νομικού 
προσώπου με σχέση έμμισθης εντολής, εφόσον κατά το 
χρόνο της απόλυσής τους είχαν συμπληρώσει τουλάχι
στον πενταετή θητεία ως μέλη Νομικών Συμβουλίων 
στον ίδιο φορέα, εφαρμοζομένων και γ ι’ αυτούς των 
διατάξεων των παρ. 6 και 7 του παρόντος άρθρου, χω
ρίς δικαίωμα καταβολής αναδρομικών αποδοχών ή 
αποζημίωσης μέχρι την ένταξή τους».

Αρθρο 18
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ερευνών 

για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

η -τρηίτττοκπι α ' me παο. 5 του άρθρου 15 του ν.

2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α ' ) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 

(Κ.Ε.Θ.Ι.) διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβού
λιο με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης. Το Δι
οικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουρ
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω
σης, με την οποία ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόε
δρος και τα λοιπά πέντε (5) μέλη του. Για το σκοπό αυ
τόν επιλέγονται επιστήμονες με κύρος, εμπειρία και ευ
ρύτερη επιστημονική και κοινωνική δράση σε θέματα 
ισότητας των φύλων, ενώ δύο εκ των μελών μπορεί να 
είναι προσωπικότητες κύρους με δράση σε θέματα πολι
τικών ισότητας των φύλων».

Αρθρο 19 
Σύσταση θέσεων

1. Συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Δι
οίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί
κησης και Αποκέντρωσης, για την κάλυψη αναγκών της 
Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.), οι πα
ρακάτω θέσεις προσωπικού:

α) Δεκαπέντε (15) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορι
κής, εκ των οποίων οι δώδεκα (12) θέσεις ειδικότητας 
επιστήμης H A  (SOFTWARE) και τρεις (3) θέσεις ειδι
κότητας μηχανικών H A  (HARDWARE).

β) Δέκα (10) θέσεις του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, εκ 
των οποίων οι επτά (7) θέσεις ειδικότητας πληροφορι
κής (SOFTWARE) και οι τρεις (3) θέσεις ειδικότητας 
ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων (HARD
WARE).

γ) Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού ΗΑ· 
δ) Δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικού επιστημονικού προ

σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ
νου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα 
ανανέωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ '
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 20
Έννοια όρου - Διατήρηση ισχύος διατάξεων

Οπου στα άρθρα 14-21 του ν. 2190/1994 και τους 
τροποποιητικούς αυτού νόμους αναφέρεται ο όρος «νο
μαρχία» νοείται για την εφαρμογή των περί προσλήψε
ων διατάξεων η εδαφική περιοχή της νομαρχιακής αυτο
διοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος της ενιαί
ας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

Αρθρο 21
Εξαίρεση από όριο ηλικίας συμμετοχής 

σε πανελλήνιο διαγωνισμό

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 
2349/1995 (ΦΕΚ 224 Α ' ) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι συμμετάσχοντες στον ανωτέρω διαγωνισμό, 
εφόσον είχαν κατ’ αυτόν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας 
και έλαβαν βαθμολογία τουλάχιστον ίση με την καθορι
σμένη βάση κατά κατηγορία θέσεων, επιτρέπεται να 
συμμετάσχουν στον επόμενο πανελλήνιο διαγωνισμό 
ανεξάρτητα από την υπέρβαση του ορίου ηλικίας».

Αρθρο 22
Κωδικοποίηση διατάξεων

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός έξι
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(6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος με πρόταση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, 
υπό τον τίτλο «Σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέ
α», οι διατάξεις του ν. 2190/1994 για τις προσλήψεις στο 
δημόσιο τομέα (άρθρα 1-21), όπως αυτές τροποποιήθη
καν και συμπληρώθηκαν, καθώς και κάθε άλλη συναφής 
διάταξη η οποία εμμέσως τροποποιεί ή συμπληρώνει τις 
ανωτέρω διατάξεις.

2. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς 
αλλοίωση της έννοιας των διατάξεων που ισχύουν, η 
νέα διάρθρωση του νομοθετικού υλικού, όπως η διάσπα
ση ή συγχώνευση άρθρων ή προσθήκη νέων και η νέα γε
νικώς κατάστρωση αυτού, η απάλειψη των διατάξεων 
που έχουν ρητώς ή σιωπηρώς καταργηθεί, καθώς και 
των μεταβατικών διατάξεων, η διόρθωση φράσεων που 
περιέχουν κανόνες που έχουν καταργηθεί, η διενέργεια 
διορθώσεων και προσαρμογών στη φραστική διατύπω
ση και η διενέργεια των αναγκαίων προσαρμογών εν 
όψει της γενικώς ισχύουσας νομοθεσίας.

Αρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τυχόν εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρό
ντος διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προ
σωπικού, βάσει των άρθρων 18 και 19 του ν. 2190/1994, 
εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί (αναρτηθεί) από την οι
κεία επιτροπή του Α.Σ.Ε.Π. οι σχετικοί πίνακες, ολο
κληρώνονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις χωρίς την 
εφαρμογή των πενταετιών.

2. Θέσεις νοσοκομείων και λοιπών φορέων υγείας 
που περιλαμβάνονται στις αριθ. 1/7.11.1995 (ΦΕκ 
1/7.11/1995, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και 
3/13.2.1996 (ΦΕΚ 3/13.2.1996, Τεύχος Προκηρύξεων 
Α.Σ.Ε.Π.) προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και στις 
προκηρύξεις που έγιναν κατ’ εφαρμογή του ν. 2190/1994 
από την έναρξη ισχύος του έως την ανάληψη της σχετι
κής αρμοδιότητας από το Α.Σ.Ε.Π. (1.7.1995), οι οποίες 
κενώθηκαν ή κενούνται λόγω παραίτησης των διορισθέ- 
ντων εντός δέκα (10) μηνών από το διορισμό τους, κα
λύπτονται από τους επόμενους κατά σειρά στους οικεί
ους πίνακες προτεραιότητας, εφόσον οι θέσεις που κε
νώθηκαν δεν περιλήφθηκαν σε επόμενη προκήρυξη.

3. Οι διατεθέντες από τον πανελλήνιο γραπτό διαγω
νισμό της 25.1.1995, κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρ
θρου 2 του ν. 2349/1995, στους Τ.Ο.Ε.Β. ή στο Κέντρο 
Υγείας Νεάπολης Λακωνίας, των οποίων δεν ολοκλη
ρώθηκε ο διορισμός μέχρι 31.12.1996, διορίζονται σε κε
νές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων 
υπαγόμενων στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, των 
αντίστοιχων ή γειτνιαζουσών νομαρχιών. Κατάσταση 
εγκεκριμένων θέσεων αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π. από 
το Υπουργείο Εσώτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο 
Α.Σ.Ε.Π. δήλωση διορισμού τους μετά από σχετική ειδο
ποίησή τους που γίνεται εντός δέκα (10) ημερών το αρ
γότερο από την περιέλευση στο Α.Σ.Ε.Π. της κατάστα
σης τουπροηγούμενου εδαφίου, η οποία ανακοινώνεται 
στους ενδιαφερομένους.

4. Στο άρθρο 1 του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 A ' ) προ
στίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

«6. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της αρχής, διατά- 
κτης των δαπανών είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, Δη
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και η οικονομική

εξυπηρέτησή της γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικού 
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.

5. Οι συμβάσεις εργασίας προσωπικού υπαγόμενου 
στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου που προσλήφθηκε 
από φορείς του δημόσιου τομέα, που υπάγονται το πρώ
τον στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994, εφόσον 
έγιναν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή 
έως και τη δημοσίευση του παρόντος, καταγγέλλονται 
εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος 
υποχρείιπικώς βάσει των διατάξεων της εργατικής νο
μοθεσίας.

Αρθρο 24
Καταργούμενες διατάξεις

1. Καταργούνται:
α) Τα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο της παρ. 3 

τουάρθρου 21 και η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 
2190/1994 (ΦΕΚ 28Α ').

β) Οι παράγραφοι 4 και 9, καθώς και τα εδάφια δεύ
τερο και έκτο της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2349/1995 
(ΦΕΚ 224 A ' ).

γ) Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2247/1994 (ΦΕκ 182 
Α ').

δ) Τα άρθρα 36,43,45 και 49 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 
50 Α ').

ε) Η παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101
Α ').

2. Καταργείται επίσης κάθε διάταξη γενική ή ειδική 
που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου 
ή ρυθμίζει θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

Αρθρο 25
Εκλογή σε νέους δήμους

1. Η εκλογή για την ανάδειξη αρχών σε δήμους που 
αναγνωρίσθηκαν από το έτος 1996 και μετέπειτα θα γί
νει την 11η Οκτωβρίου 1998, μαζί με τις γενικές δημοτι
κές και κοινοτικές εκλογές, κατά παρέκκλιση των διατά
ξεων του άρθρου 42 του π.δ/τος 410/1995.

2. Τα αποτελέσματα των μεταβολών που επέρχονται 
από την αναγνώριση των νέων δήμων της παραγράφου 1 
του άρθρου αυτού αρχίζουν μετά τις γενικές δημοτικές 
και κοινοτικές εκλογές της 11ης Οκτωβρίου 1998, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.

3. Η αυξημένη οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ/τος 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτι
κός Κώδικας» που δικαιούνται οι νέοι Ο.Τ.Α., οι οποίοι 
έχουν αναγνωρισθεί, αποδίδεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρί
ου 1998 στους δήμους και τις κοινότητες από την ένωση 
των οποίων προέρχονται οι νέοι Ο.Τ.Α..

Η απόδοση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσω
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ανά
λογα με τον πληθυσμό της τελευταίας απογραφής.

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρ
θρου 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α ' ) στη φράση «έ
ναν πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικράτειας» μετά τη 
λέξη «πάρεδρο» προστίθεται η φράση «ή εισηγητή».

Αρθρο 26 
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος, πλην των διατάξεων για τις
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οποίες ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει από τη δημοσίευ
σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Γ. Π ΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Α. ΦΟΥΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1997

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΣ

N. un’ αριθ. 2528/21.10.97 (Α' 216). Κύρωση της από 
20.6.1997 Σύμβασης μεταξύ των εταιρειών «ΤΡΑ
ΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
«ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του ως εκ 
τρίτου συμβληθέντος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και 
άλλες διατάξεις.

N. υπ’ αριθ. 2529/23.10.97 (Α' 217). Κύρωση Συμφω
νίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημο
κρατίας και της Κυβέρνησης της Ένωσης Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για τη συνεργασία σε 
τελωνειακό θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυ
βέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνη
σης της Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρα
τιών, για τη συνεργασία σε τελωνειακό θέματα, που 
υπογράφηκε στη Μόσχα στις 23 Ιουλίου 1991, και η 
οποία βάσει του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με το διμερές συμβατικό 
πλαίσιο των δύο χωρών, που υπογράφηκε στην Αθήνα 
στις 13 Δεκεμβρίου 1995 και ανακοινώθηκε η έγκρισή 
του από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 29 Δεκεμβρίου 
1995 (ΦΕΚ 4 A 7  1996), θα ισχύσει στις σχέσεις μεταξύ 
Ελληνικής Δημοκρατίας και Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το κείμενο της Συμφωνίας σε ποωτότυπο στυν ελλη

νική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΛΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυ
βέρνηση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο
κρατιών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι παραβάσεις των τελω
νειακών νόμων και κανονισμών επιφέρουν ζημίες στα 
οικονομικά, στα δασμοφορολογικά και στα άλλα σημα
ντικά συμφέροντα των χωρών τους,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ απαραίτητη την εξασφάλιση του ακρι
βούς υπολογισμού των δασμών, φόρων και άλλων επι
βαρύνσεων που εισπράττονται κατά την εισαγωγή ή την 
εξαγωγή εμπορευμάτων και άλλων ειδών και τη σωστή 
εφαρμογή των απαγορεύσεων, των περιορισμών και του 
ελέγχου,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η συνεργασία μεταξύ των Τε
λωνειακών τους Υπηρεσιών θα συμβάλλει σε αποτελε
σματικότερη δράση σχετικά με την πρόληψη, διερεύνηση 
και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων, συμπερι- 
λαμβανομένης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών 
και ψυχοτρόπων ουσιών, της παράνομης μεταφοράς δια 
των συνόρων, όπλων, εκρηκτικών και πυρομαχικών, 
καθώς και αντικειμένων πολιτιστικής σξίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Αρθρο 1
Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας Συμφωνίας νοούνται 
ως:

α) «Τελωνειακοί νόμοι και κανονισμοί»: το σύνολο 
των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ρυθ
μίζουν τον τρόπο της εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετα
κόμισης εμπορευμάτων και άλλων ειδών, χειραποσκευ- 
ών και αποσκευών των επιβατών, διεθνών ταχυδρομι
κών αποστολών και την είσπραξη δασμών, φόρων και 
επιβαρύνσεων, καθώς και άλλες διατάξεις που αφορούν 
τελωνειακό θέματα.

β) «Τελωνειακή Υπηρεσία»;
στην Ελληνική Δημοκρατία, η Γενική Διεύθυνση Τε

λωνείων του Υπουργείου Οικονομικών,
στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρα

τιών, η Τελωνειακή Επιτροπή της Ε.Σ.Σ.Δ..
γ) «Τελωνειακή παράβαση»: κάθε παράβαση ή από

πειρα παράβασης των τελωνειακών νόμων και κανονι
σμών.

δ) «Πρόσωπο» οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρό
σωπο.

ε) «Αντικείμενα πολιτιστικής αξίας»: είδη πολιτιστι
κού, θρησκευτικού ή κοσμικού χαρακτήρα, που θεωρού
νται και από τα δύο Μέρη ως σημαντικά λόγω της αρ 
χαιολογικής, της προϊστορικής, ιστορικής, λογοτεχνι 
κής, καλλιτεχνικής και επιστημονικής τους αξίας.

Αρθρο 2
Έκταση συνεργασίας

C1 \ Η ΤΓΠΠΛί’ίΠΠ ΤίΜΙ/ΛΛίνΐΓ» n"nrr\rcjr\~rt'l /ττ«* /'·»'./>·»».«·*·»
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ Δ ΙΑ Τ Α Γ Μ Α  Υ Π ' ΑΡΙΘ . 8 1 2
Σύσταση ινιαίας ιπιχιϊρησης ύδριυσης χαι αποχέτευσης μ ι τη «Δημο

τική Επιχείρηση Ύδριυσης και Αποχέτευσης Πατρών ΛΕ ΤΑ Π  στο
Δήμο Πάτρας» του νομού Αχαΐας.

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρο«. 1 παρ. 3 του Ν. 1 0 6 9 /1 9 8 0 , (Φ ΕΚ  
191 Α /2 3 .8 .8 0 ) «πιρί κινήτρων για την ΐδρυσιν ιπιχιιρήαεων Τδριύ- 
σιως και Αποχετεύσεων».

2 . Την 5 0 /5 .2 .1 9 8 7  απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης 
Αναπληρωτή Υπουργού στο Τπουργιίο Εοωτιρικων ΦΕΚ 4 3 /1 9 8 7 / 
Β».

3 . Την Τ 6 7 9 /8 .8 .1 9 8 8  απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθο
ρισμό αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «ΦΕΚ 
5 6 5 /Β /8 .8 .8 8 » .

4 . Την 8 8 2 /1 9 8 8  γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατιίας μ ι 
τότατη του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτιρικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Σύσταση

Εγκρ. ο η α ι οι αριθ. 2 7 5 , 282  και 4 9 1 /1 9 8 8  αποφάσεις του Δημο
τικού Συμβουλίου Πατρίων του Νομού Αχαιός που αφορούν τη σύσταση 
στον ομώνυμο δήμο ινιαίας επιχείρησης ύδριυσης και αποχέτευσης και 
που έχουν ως ιξής:

1. Συνιστάται στο Δήμο Πατρίω ν του Νομού ΑχσΓας ινιαία ιπ ιχ ιί- 
ρηση ύδριυσης και απσχέτιυσης μ ι το όνομα «Δημοτική Επτχιίρηση 
Ύδριυσης και Απσχέτιυσης Πατρών» (Δ Ε ΤΑ Π ) (άρθρο 1 παρ. Ì  του Ν . 
1 0 6 9 /8 0 ).

2 Η Δημοτική Επιχιϊρηση Ύδριυσης και Απσχέτιυσης ιΐνα ι νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μ ι κοινωφιλή χαρακτήρα και διέπιται ως 
προς τη διοίκηση, οργάνωση, ικτέλισ η, λιιτουργία και συντήρηση των 
έργων της αρμοδιότητός της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της 
από τις διατάξεις του Ν. 1 0 6 9 /1 9 8 0  «πιρέ κινήτρων δια την ΐδρυσιν 
ιπ ιχιιρήσιω ν υδριύσιως και αποχιττόσιων». Όσον αφορά τα υπόλοιπα 
εφαρμόζονται οι διατάξιις του Π .Δ /το ς 7 6 /8 5  «Δημοτικός και Κοινοτι
κός Κώδικας» και οι κανόνας της ιδιω τική; οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 
Ν . 1 0 6 9 /8 0 ).

3 . Έδρα της ιπιχιϊρησης ιΐνα ι η πάλη της Πάτρας.

4 . Π ιριοχή αρμοδιότητας της ιπιχιϊρησης ιΐναι η διοικητική π ιριφϊ- 
ρ ιια  του Δήμου Πατρίων (άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 1 0 6 9 /8 0 ).

Άρθρο 2.

Εκμιτάλλιυση

5. Τρόπος ικμιτάλλιυσης των έργων και υπηρισιών. Η ικμ ιτά λ - 
λιυση των έργων και υπηρεσιών της ιπιχιϊρησης τνιργιίται σύμφωνα

μ ι τις διατάξεις του Ν . 1 0 6 9 /8 0 .

Άρθρο 3 . ·

Περιουσία .· ,

6 . Περιουσία της επιχείρησης: Στην περιουσία της ιπιχιϊρησης ανή
κουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της πιριοχής αρμοδιότητας 
της επιχείρησης τα οποία ικτελϊσθηκαν ή θα ικτελισθούν μ ι βάση τις 
μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα ιγκριθούν. όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν 
και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμ
βριων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμ- 
μισα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και «  μονάδις ιπιξεργαφίας 
πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 8 ν. 1 0 6 9 /8 0 ).

Άρθρο 4.

Έσοδα

7. Έσοδα της ιπιχιϊρησης ιΐνα ι αυτά τα οποία θισπίξσνται από τις 
διατάξιις του Ν . 1 0 6 9 /8 0 , άρθρα 10 έως και 16 και 2 7  και 2 8 , δη- ' 
λαδή:

au Το ιιδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση run έρ- · 
γων ύδριυσης και αποχέτευσης, για  μια δ ικα ιτία  από της 1ης Ιανουά
ριου του ιπομένοφ από τη σύσταση της ιπιχιϊρησης έτους που υπολογί
ζεται σ* ποσοστό 8 0 %  ιπ ί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται
(άρθρα 10 παρ. 1 εδ. « ' z a r 11 Ν . 1 0 6 9 /1 9 8 0 ). --------------- :-------

β. Το ιιδικό τέλος 3%  ιπ ί του ακαθάριστου εισοδήματος από οικοδο
μές που βρίσχσνται στην περιφέρεια του δήμου, το οποίο καταβάλλεται 
για μια δ ικα ιτία  από την έναρξη του ιπόμκνου από τη σύσταση της επι
χείρησης έτους (άρθρα 10 παρ. 1 ιδ . β ' χαι 12 Ν . 1 0 6 9 /8 0 ).

γ . Δωρεά επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων σ« 
ποσοστό μέχρι 3 5%  ιπ ί των δαπανών μελετών και κατασκευών των 
κάθε φόσιους έργων ύδριυσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της ιπ ι- 
χιίρησης (άρθρα 10 παρ. 1 ιδ . ια ' και 13 Ν . 1 0 6 9 /8 0 ).

δ. Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης (άρθρο 10  
παρ. 1 ιδαφ. γ- Ν . 1 0 6 9 /8 0 ).

I .  Η  δαπάνη διακλάδωσης και σύνδισης προς τον αγωγό της ύδρευ
σης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 ιδαφ. δ" και άρθρο 15 Ν . 
1 0 6 9 /1 9 8 0 ).

στ. Το τέλος σύνδισης ε ιτά  του δικτύου της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ.
1 ιδ . ι  Ν. 1 0 6 9 /1 9 8 0 ).

ζ. Το τέλος χρήσιως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 ιδ . σ ι' Ν . 1 0 6 9 / 
8 0 ).

η. Η  αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 ιδ . ζ" Ν .
1 0 6 9 /8 0 ).

I .  Η ιγγύηαη χρήσιως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 ιδ . η’ Ν . 
1 0 6 9 /8 0 ).

ι. Η  δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέαιων 
ύδριυσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών 
(άρθρο 10 παρ. 1 ιδ . θ' Ν. 1 0 6 9 /8 0 ).

ια. Ο ι συνεισφορές τρίτων για την ικτέλιση κατά προτεραιότητα έρ
γων (άρθρο 10 παρ. 1 ιδ . Γ Ν . 1 0 6 9 /8 0 ).

β . θ ' πρόσοδοι από την πιριουσία ή το τίμημα *κ ό  την εκποίηση αν-
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τής (άρθρο 10 χαρ.,1 ιδαρ. ß '  Ν. 1069/80).
*  ιγ . Δόντια, χληρονομίις, δωριίς χαι λοιχίς ιχιχορηγήσιις (άρθρο 10 
καρ. 1 rf' ηα άρθρο 14 N. 1069/80).

ιδ. Έσοδα χου ιιαχράττονται αχό την ιφαρμογή των ? ιατάξιων των 
άρθρων 27  χαι 2 8  Ν. 1 0 6 9 /8 0 , χαβώς χαι χάθι άλλη νόμιμη χρόοο- 
δ°ς.

'Αρθρο 5 .
.

Διοίχηση

8 .Η  ιχιχιίρηση δυχχιίται αχό διοικητικό συμβούλιο χον χχοττλιίτοα 
αχό ιννία  (9 ) μ ίλη, χου μαζί μ ι τους αναχληρωτίς τους ορίζονται αχό 
το δημοαχό συμβούλιο. Αχό τα μϊλη του διουαριχού συμβουλίου x tv n  
(S ) lev® aiprtot ιχχρόσωχοι του Δήμου Πατρίω ν, ίνας ιίναι ιχχρόσω- 
χος του Τιχνιχοό Εχιμιλητηρίου, Ινας ιίναι ιχχρόοωχος των ιργαζο- 
μίνω ν στην Εχιχιίρηση χαι δυο (2 ) μ ίλη  ιίνα ι δημόης ή χάτοιχοι του 
δήμου Πατρίων χου ίχουν γνώσιις ή χιίρα σχιτιχά μ ι το ανπχιίμινο 
της Εχιχιίρησης.

Η  Θητιία του δυχχηπχού συμβουλίου αχολουθιΐ τη θηπία του δημο

τικού σήμβουλίου χαι λήγιι μόλις ιγκατασταθούν τα νία μίλη.

Το δημοτιχό συμβούλιο ιχ λ ίγ τ ι αχό τα μ ίλη  του. διοιχηηχού συμ
βουλίου. Τον Πρόιδρο χαι τον ανηχρόιδρο (άρθρο 3~Ν. 1 0 6 9 /8 0  χαι 

. άρθρ. 247  του Π .Δ . 7 6 /8 5 ). | |

9 . Ο  Πρόιδρος του διοιχητιχού συμβουλίου ιχχροαω χιΐ την «χιχ ιί- 
ρηση σι όλις τις σχΐσιις της, διχασπχίς ή ιξώ διχις χαι σι χιρϊχτωση 
αχουσίας ή χωλϋματος αυτού, ο αντιχρόιδρος (άρθρο 5 χαρ. 4 Ν.
1 0 6 9 /8 0 ).

Στον Αναχληρωτή Τχουργό Εσωττριχών αναθίτουμι την δημο- 
σΐιυση χαι ιχτίλ ισ η  του χαρσντος διατάγματος.

Αθήνα, 31 Λιχιμβρΐου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Χ ΡΗ ΣΤΟ Ι Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΑΜΑΔΑ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
αΟΤΙΡΚΟΝ

Γ. ΣΚΟΥΛΑΡ1ΚΗΖ

ΑΠΟ ΤΟ ΕβΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΤΑΟΕΚ
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-  ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Αριθ. 29777  "

- Έ γκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Τπηρεσίας της ΔΕΤΑ Πάτρας
Ν. Αχαΐας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ Α Χ Α ΪΑ Σ  

- ' Έχοντας υπόψη:
1. Τ ις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1 0 6 9 /8 0 , τις  όμοιες του 

άρθρου μόνου του Π .Δ . 2 5 0 /8 9  κα ι 266  του Π .Δ . 3 2 3 /8 9 .
2 . Την αριθ. 3 7 /9 1  απόφαση Δ ιοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΑ

Πάτρας, περί σύνταξης νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
ΔΕΤΑ, καθώς και.την αριθ. 3 1 5 /9 1  απόφαση του Δημοτικού Συμβου
λίου Πάτρας, με την οποία αυτό εκφράζει τη  σύμφωνη γνώμη του για  
τον πιο πάνω Ο .Ε.Τ. .-··

3 . Το αριθ. Α . 2 4 8 9 0 /2 4 .7 .9 1  έγγραφό μας, με το οποίο επε- 
στράφη στη ΔΕΤΑ Πάτρας, το Σχέδιο του νέου Ο .Ε .Τ . γ ια  τις  απαιτού- 
μενες κατά το νόμο διορθώσεις, καθώς κα ι το αριθ. 1879 γ '/3 .9 .9 1  
έγγραφο της Δ .Ε .Τ .Α . με το οποίο μας επεστράφηκε διορθωμένο το 
σχέδιο του παραπάνω Ο .Ε .Τ ., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 37 /9 1  απόφαση του Δ ιοικητικού Συμβουλίου 
της ΔΕΤΑ Πάτρας, περί του νέου Σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής 

■ Υπηρεσίας της Επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο σχετικό αντίτυπο 
που συντάχθηκε από τη  ΔΕΤΑ καε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασής μας αυτής.
;■ ’ Η  απόφασή μας αυτή, μαζί με το αναπόσπαστο μέρος αυτής Σχέδιο 
Ö .E .Y . της ΔΕΤΑ να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. ■:"· *■'

Πάτρα, 24 Σεπτεμβρίου 1991

t Με εντολή Νομάρχη
- .· Ο Διευθυντής

; ΔΗΜ. Γ . Π ΑΝ ΑΠ Ω ΤΑΚΟ Π Ο ΤΛΟ Σ• ' ' • • t . . · · . · . · . . . . ·

; / ; Λ  ΑΡΘΡΟ I  '

■ ■' ΑΝΉ ΚΕΙΜ ΕΝ Ο  TO T ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΥ ΕΣΩ ΤΕ ΡΙΚ Η Σ 
ΤΠ Η ΡΕΣΙΑΣ ...

1. Με τον παρόντα Οργανισμό καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης κα ι Αποχέτευσης Πάτρας 
(ΔΕΤΑΠ), οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών, ot θέσεις εργασίας, ο αριθ
μός του προσωπικού, οι κατά μισθολσγικά κλιμάκια  κατανομή των θέ
σεων κοιτά ομάδα ειδικοτήτων και ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευ
σης, οι αποδοχές, ο τρόπος πρόσληψης κα ι απόλυσης κα ι το αρμόδιο γ ι 
αυτό όργανο (Ν. 1 0 6 9 /8 0 ) καθώς κα ι κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 
υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού.

2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο προσωπικό της Επιχείρη
σης συνδέεται με αυτή με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου, αορί- ·

' στου χρόνου για  το τακτικό προσωπικό κα ι ορισμένου γ ια  το έκτακτο.
3. Τακτικό είναι το προσωπικό που κατέχει οργανικές θέσεις προβλε-

πόμενες από τον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας (Ο.Ε.1 
και η όλη υπηρεσιακή - εργασιακή σχέση κα ι κατάσταση ρυθμίζεται α:. 
αυτόν. - '· · · · . ·  -— τ τ τ ΐ &  · rv-**·'*·. .

4. Έ κτακτο είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαι 
ορισμένου χρόνου γ ια  την παροχή υπηρεσιών ή  την αντιμετώπιση εκτ 
κτων ανοησιών. .. „  .

Σε περίπτωση που προσλαμβάνεται έκτακτο προσωπικό γ ια  την κε 
;ασκευή ή εξυπηρέτηση ορισμένου έργου ή  εργασιακή σύμβαση είν 
σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου ορισμένου χρόνου κα ι λύεται αυτ 
δίκαια με την περάτωση του έργου. ·.

ΐ'.?Α Ρ Θ Ρ 0 2  " f · # : .

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω ΤΙΚ Η  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗ ΡΕΣΙΩΝ  
- ΤΗ Σ ΔΕΤΑΠ -

1. Τα Δ ιοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της επιχε
ρησης είναι: ' . . . · ·

α. Γενική Διεύθυνση · ·~~
β. Υπηρεσία '
γ . Γραφείο ή συνεργείο ,· '. . ’ /.·
Ο ι υπεύθυνοι των παραπάνω διοικητικών επιπέδων σνομάζοντ 

αντίστοιχα: -  -'·... ' :*··■·,
α. Γενικός Διευθυντής ~
β. Προϊστάμενος Υπηρεσίας. Λ *
γ. Υπεύθυνος Γραφείου ή  Συνεργείου 1 . ΓΤ
2. Ο ι διο ικητικές ενότητες που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση ν.

α) Υπηρεσία Διοικητ ικ ή 
β) Υπηρεσία Ο ικονομική 
γ) Υπηρεσία Εκμετάλλευσης 
δ) Υπηρεσία Ύδρευσης 
ε) Υπηρεσία Αποχέτευσης 
και τα  Γραφεία : .· ίξ Ε Γ :

/  -  ,

α) Γραφείο Ελέγχου. ποιότητας νερών 
β) Νομικών Υπ οθέσεω νΎ ^γ - ; ·
γ) Μηχανοργάνωσης ·' ·
δ) Δημοσίων κα ι Διεθνών σχέσεων 
3. Διάρθρωση των Υπηρεσιών 
α. Διάρθρωση της Δ ιοικητικής Υπηρεσίας 
Γ ραφείο Δ ιο ικητικής Υπηρεσίας ].._  _ 
Γραφείο Προσωπικού . . .... -

\β \ΐιά ρ θ ρ ω σ η  της Οικονομικής Τπηρεσίας 
Γραφείο Λογιστηρίου __y_. . . . .
Γραφείο Προμηθειών ":is~ ·.. · u«. .ς

' Γραφείο Διαχείρισης b ^ A r u i  . · ν η ι « - 
-ρ γ . Διάρθρωση της Τπηρεσίας Εκμετάλλευσης 

Γραφείο Νέων Παροχών '·
Γ ραφείο Καταναλωτών .. ' .

>

I
?

>

I

»



δ. Διάρθρωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης
Γραφείο Μελετών-Έργων
Γραφείο Δικτύων
Γραφείο Η /Μ  Εγκαταστάσεων
ε. Διάρθρωση της Υπηρεσίας Αποχέτευσης
Γραφείο Μελετών-Έργων
Γραφείο Δικτύων

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΙΣΜ ΟΥ
1. Το Συμβούλιο Προγραμματισμού της ΔΕΥΑΠ αποτελεί συμβου- 

ευτικό όργανο υποστήριξης του έργου της Γεν. Διεύθυνσης με τις  εξής
ρμοόιότητες:

α. Κατάρτιση κα ι εισήγηση προγραμμάτων δράσης, τα  οποία είναι 
όνατόν να περιλαμβάνουν:

. . . αγράμματα υλοποίησης στόχων της ΔΕΥΑΠ 
Προγράμματα επενδύσεων 
Γϊ. -γράμματα λειτουργίας
.·": αγράμματα χρηματοδοτήσεων κα ι δανειοδοτήσεων 
μ. Παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας εφαρμογής των προ

γραμμάτων δράσης κα ι τυχόν (αναθεώρησή τους.
2. Η διαμόρφωση συγκεκριμένου προγράμματος δράσης κα ι η σχε

τική  εισήγηση στο Δ.Σ. ανήκει σ-πς αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή 
της ΔΕΥΑΠ.

3. Στο Συμβούλιο Προγραμματισμού της ΔΕΥΑΠ συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος ή ένα μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ
Ο Γενικός Διευθυντής 
Ο ι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών 
Ο Εκπρόσωπος των εργαζομένων
και ανάλογα με το προς συζήτηση θάμα, οι αρμόδιοι υπεύθυνοι ή Σύμ

βουλοι της ΔΕΥΑΠ.
4. Το Συμβουλίου Προγραμματισμού συγκαλείται τουλάχιστον μία 

φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΡΜ ΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝ ΙΚΟ Υ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

Οι αρμοδιότητες τα δικαιώ ματα κα ι καθήκοντα του Γ  ενικού Διευθυ- 
ντού καθορίζονται όπως προβλέπουν κάθε φορά οι ισχύουσες διατάξεις 
■ώμων και κανονισμοί της ΔΕΥΑΠ.

Ειδικότερα:
1. 0  Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΠ προΐσταται όλων των Υπηρε

σιών της ΔΕΥΑΠ. οργανώνει, συντονίζει, επιθεωρεί κα ι ελέγχει τις  ερ
γασίες όλων των Υπηρεσιών.

2. Έ χει την μέριμνα κα ι την ευθύνη για:
.. . α. Την εκπλήρωση του σκοπού γ ια  τον οποίο έγινε η σύσταση της 
^Ε π ιχείρησης.

β. Την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος κατασκευής, επέκτα
σης και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

γ. Γην κατάρτιση του προγράμματος επενδύσεων γ ια  το επόμενο οι
κονομικό έτος, ως κα ι το πενταετές πρόγραμμα επενδύσεων, περιλαμ
βάνοντας τις  εγκεκριμένες κα ι προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησής 
του.

δ. Την σύνταξη δύο τουλάχιστον μήνες από την έναρξη, του ετήσιου 
προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Επιχείρησης κα ι της σχετικής
εισηγητικής έκθεσης.

ε. Την κατάρτιση των αναγκαίων αναμορφώσεων κα ι τροποποιή
σεων στα προγράμματα κατασκευής έργων και τον ετήσιο προϋπολογι
σμό εσόδων κα ι εξόδων.

στ. Τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Επιχείρησης μέσα σε 
τρεις μήνες από την λήξη κάθε οικονομικού έτους.

ζ. Γην κατάρτιση πενταετούς προγράμματος επενδύσεων και αντι- 
στοίνων χρηματοδοτήσεων.

3 . Ο  Γενικός Διευθυντής εισηγείται στο Δ.Σ.:
τ. Την ανάθεση μελετών εκτέλεσης έργων και διενέργειας προμη- 

Αειών με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
β. Γην εκποίηση ή εκμϊσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που 

ανήκουν -την επιχείρηση.
γ  Γην ε-'ερση αγωγών κα ι άσκηση ενδίκων μέσων ή την παραίτηση 

τπό αυτά καθώς και κάθε συμβιβασμό.

των απο-

δ. Την σύναψη δανείων, ' \ λ
ε. Την συμμετοχή φυσικών ή νομικών προοωπων ή  Ο .Τ Α . ή  επιχε. 

ρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων που προτείνε- 
τα ι να κατασκευασθούν από την επ ιχ^ρησημε προτεραιότητα, καθώς 
κα ι γ ια  τους όρους αυτής της συμμετοχήςΓ^ ^

στ. Την έγκριση του προϋπολογ»μδμ.τοΰ~ ^ ογράμμστος εκτέλεση* 
έργων κα ι επενδύσεων καθώς κα ι τωνοβαμορφώσεών τους.

4. Ο Γενικός Διευθυντής J jr ____
α. Έ χει την μέριμνα κα ι την ευθύνη γτατην^εά

φάσεων του ΔΣΕ., την ορθή απόδοσηγων jçootoÂ vjojv συνεδριάσεωι 
κα ι την εκτέλεση των αποφάσεων του A J Î  Ακόμα^υμμετέχει στις συνε
δριάσεις του Δ.Σ. εισηγούμενοςτα διάφορα θέματα, χωρίς να έχει δικα ί
ωμα ψήφου.

β. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία τηςΕρηςείρησης κα ι την κατα
νέμει με το πρωτόκολλο στις Υπηρεσίες παρακολουθώντας τη  διεκπε
ραίωση της και ρυθμίζει τ ις  διάφορες εργασίες δένοντας τις  αναγκαίε* 
εντολές στις διάφορες υπηρεσίες είτε γραπτά εκδίδοντας οδηγίες ή εγκυ
κλίους είτε προφορικά. . ·~',

γ . Ε ίναι διατάκτης των δαπανών της Επιχείρησης (μαζί με τον Προϊ
στάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών). : Η  '

δ. Ε ισηγείται στο Δ.Σ. τον καθορισμό της τιμής πώλησης του νεροι 
καθώς κα ι όλων των τελών παροχής λοιπώνυχηρεοιών.

ε. Επιμελείται γ ια  την τήρηση του (οραρίου εργασίας των υπαλλήλων 
είναι αρμόδιος για  τις  προφορικές παρατηρήσεις  κα ι γραπτές επιπλή* ’ 
κα ι εισηγείται στο Π .Σ. την πειθαρχική δίωξη κα ι τιμωρία των υπαλΛ.Γ 
λων που διαπράτουν πειθαρχικά παραπτώματα σύμφωνα με τον οργα
νισμό αυτό. -

στ. Υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα. Ακόμα ύστερα από απόφαστ 
του Δ.Σ. υπογράφει κα ι έγγραφα με τα  οποία η  επιχείρηση αναλαμβάνει 
υποχρεώσεις έναντι τρίτων αλλά μόνο μέχρι ορισμένου ποσού, που κα
θορίζεται στην απόφαση. - ~

ζ. θεωρεί τις  μισθοδοτικές κα ταστάσεις του προσωπικού που συντάσ- 
σονται με ευθύνη της Δ ιοικητικής Υπηρεσίας; '

η. Φροντίζει και εισηγείται στον Πρόεδρο του Δ3Σ τ ις  προαγωγές το; 
Προσωπικού και θέτει στην διάθεση του Προέδρου τού AJL τους ατομι
κούς φακέλλους των υπαλλήλων κα ι γενικά είνοα ΰπεύθυνος έναντι το; 
Δ.Σ. για  την λειτουργία των Υπηρεσιών τηςάΕπεχώρησης.

5. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει:
α. Γ ια  την εκτέλεση συνήθους φύσεως έργων ή  προμηθειών κα ι τη  

ανάληψη υποχρεώσεων, εφόσον η  συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τ 
1 .000.000 ή το ποσό που έχει εγκριθεί από το Λ'.Σ. κα ι τον Νομάρχη.

β. Γ ια  την τοποθέτηση κα ι μετακίνηση τοϋτφόσοηακού στις προβλε 
πόμενες θέσεις καθώς κα ι γ ια  την χορήγηση αδειών σ’ αυτό.

6 . Τον Γενικό Διευθυντή αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται c 
αρχαιότερος των Προϊσταμένων Υπηρεσιών τήςΐπ ιχείρησ ης ή  c a rp 
ito »  θα καθορίσει ο Πρόεδρος του AJS.

7. Μέχρι να διορισθεί Γενικός Διευθυντής τα  κάθήκοντά του ασκεί μ  
απόφαση του Δ.Σ. ο υπάλληλος της Επιχείρησης; '- ' 5'· -

' :·* —' r*Li  «ώΗ tl j.1
ΑΡΘΡΟ 5 $

ΑΡΜ ΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ^ ΠΡΑΜ Μ ΑΤΕΙΑΣ 
Δ /Ν ΣΗ Σ, ΔΗΜ ΟΣΙΩΝ Κ Α Ι ΔΙΕΘΝΩΝ- ΣΧΕΣΕΩΝ, 
Μ ΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, Ν Ο Μ ΙΚΩ Ν ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Το προσωπικό των Γ  ραφείων Γραμμηττείάς ’Δ/νσης κα ι Δημόσιό 
και Διεθνών Σχέσεων λειτουργεί υ ^ τ η ν ά μ εα ηεκοκ  ιεία  του Γενικό 
Διευθυντού αλλά διοικητικά ανήκουν στην Δ ιοικητική Υπηρεσία.

2 . Το Γραφείο Γραμματείας. Δμυθυνσης, επ ιμελείται τα  πάρε 
κάτω:

Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Προέδρου του Λ.Σ. κα ι -χ 
Γενικού Διευθυντή, δακτυλογράφηση των σχετικών κειμένων.

Διακανονισμός συσκέψεων ακροάσεων'»» επικοινωνιών του Γενικό . 
Διευθυντή. Τήρηση αρχείου της Γενικής-Διεύθυνσης.

Κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης κάθε Δ .Σ. κα ι ενημέρωση το

μ*λών τ0°· ...
Τήρηση πρακτικών κα ι αποφάσεων του Λ.Σ. κα ι φύλαξη του α ν  

στοιχου αρχείου. Μεριμνά γ ια  τυχόν έγκριση αποφάσεων από εποπιικ 
όργανα.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μαγνητόφωνο γ ια  την μαγνητ- 
φώνηση των πρακτικών, επ ιμελείται γ ια  την απομαγνητοφώνησή του*

. K;s »»I - Γ/**'
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^οινοποίηση αποφάσεων τοο Δ.Σ. και γενικής διεύθυνσης κα ι εκτέ- 
,ση κάθε εργασίας σχετικής με την λειτουργία του Δ.Σ.
3. Το Γραφείο Δημοσίων κα ι Διεθνών Σχέσεων επιμελείται τα παρα

κάτω:
Προβολή της δραστηριότητας της Επιχείρησης.

Συντονισμό κα ι οργάνωση της επαφής της ΔΕΤΑΠ με όλες της Υπη
ρεσίες, Υπουργεία, άλλες ΔΕΤΑ, Δημότες κλ.π .

Έκδοση των δελτίων τύπου, κατατοπιστικών φυλλαδίων και του 
ενημερωτικού δελτίου.

Συντονισμό κα ι οργάνωση των επαφών της ΔΕΥΑΠ με διεθνείς ορ
γανισμούς, ευρωπαϊκή κοινότητα κλ,π .

Τήρηση της βιβλιοθήκης της ΔΕΥΑΠ.
Τήρηση αρχείου δημοσιεύσεων σε ημερήσιο κα ι περιοδικό τύπο και 

προετοιμασία τυχόν απαντήσεων.

Εισήγηση γ ια  συνδρομές σε εκδόσεις που ενδιαφέρουν την ΔΕΥΑΠ.
4. Το Γραφείο Μηχανοργάνωσης επιμελείται τα  παρακάτω: 

Διαχείριση του λογισμικού που εφαρμόζει η ΔΕΥΑΠ. 
Μηχανογραφική υποστήριξη όλων των λειτουργιών της ΔΕΥΑΠ. 
Μέριμνα γ ια  την συντήρηση του εγκατεστημένου μηχανογραφικού

εξοπλισμού κα ι διατύπωση εισηγήσεων για  τις αναγκαίες επεκτάσεις 
του.

Ευθύνη γ ια  την συντήρηση των μηχανογραφικών εφαρμογών και 
αρχείων.

1 Τήρηση αρχείων τεκμηρίωσης δεδομένων.
Ανάπτυξη κα ι υποστήριξη ειδικών εφαρμογών.
Εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΠ στην χρήση των εφαρμο

γών κα ι τον χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας.
5. Το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων επιμελείται τα  παρακάτω: 
Συνεργασία με το Δ.Σ. κα ι τον Γενικό Διευθυντή γ ια  Νομικά ζητή

ματα που αφορούν την ΔΕΥΑΠ κα ι γνωμοδότηση στα θέματα που προ
κύπτουν.

Ενημέρωση των Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ επί των διατάξεων της νο
μοθεσίας κα ι της νομολογίας σε θέματα που τις αφορούν.

Νομική υποστήριξη κατά την κατάρτιση των κάθε είδους συμφωνητι
κών που συνάπτει η ΔΕΥΑΠ.

Επεξεργασία των κειμένων των διακηρύξεων, των διαγωνισμών και 
των εγγράφων της ΔΕΥΑΠ.

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. σε περίπτωση που υπάρχουν 
ζητήματα της αρμοδιότητάς του στα οποία το Δ.Σ. πρέπει άμεσα να κα
τατοπιστεί.

Παράσταση στα δικαστήρια κα ι τις  διάφορες επιτροπές ως πληρεξού
σιος δικηγόρος της ΔΕΥΑΠ γτα την υπεράσπιση των συμφερόντων της.

Επιμέλεια γ ια  την κατάλληλη προετοιμασία των υποθέσεων που 
ανάγονται σε δικαστήρια καθ’ ύλην ανώτερα του Εφετείου ή σε δικαστή
ρια που εδρεύουν σε άλλες πόλεις.

Τήρηση αρχείου των νομικών υποθέσεων της ΔΕΥΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1. Η ανάθεση καθηκόντων στο προσωπικό προτείνεται από τον Προϊ
στάμενο της Υπηρεσίας που ανήκει, κα ι εγκρίνεται από τον Γ ενικό Διευ
θυντή.

Ανάθεση καθηκόντων μπορεί να γίνει και με απόφαση του Δ.Σ.

2. Η Διοίκηση γτα την αποδοτική άσκηση των λειτουργιών της κάθε 
Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ ανήκει στην ευθύνη του Προϊσταμένου της.

3·. Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας δύναται να χρησιμοποιεί οποισνδή- 
ποτε από το Προσωπικό της Υπηρεσίας του για  την εκτέλεση κάθε άλ
λης εργασίας ανάλογη με τις  ανάγκες που παρουσιάζονται στους τομείς 
ευθύνης του, με τις  διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Οργα
νισμό.

4. Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας όταν απουσιάζει ή έχει κώλυμα 
:ον αναπληρεί ο αρχαιότερος Υπεύθυνος γραφείου της αυτής Υπηρε- 5

5. 0  Προϊστάμενος Υπηρεσίας προγραμματίζει τις  κανονικές άδειες 
:ου προσωπικού της Υπηρεσίας του, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
εύςρυθμη λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 7 η,ττ ,ττ :
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ΑΡΜ ΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ ΙΟ ΙΚ Η ΤΙΚ Η Σ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ '

Ο Προϊστάμενος της Δ ιοικητικής Υπηρεσίας είναι υπεύθυνος απένα
ντι στον Γενικό Διευθυντή γ ια : ·*= £

1. Την οργάνωση κα ι συντονισμό των λειτουργιών'των γραφείων 
Προσωπικού και Δ ιοικητικής υποστήριξης^ '-'*%:·«;· ΐβ Υ εβ " ·. -

2. Ειδικότερα έχει την φροντίδα κα ι ευθύνη για* •Λ ζ;/“ jü f  '
Την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικής

Υπηρεσίας. ; · . " "
Τήρηση μητρώου κα ι αρχείου όλου του προσωπικού που απασχολεί

τα ι στην ΔΕΥΑΠ. V Τ ι .
Τήρηση διαδικασιών που σχετίζονται με κάθε φύσης διοικητικές υπο

θέσεις του προσωπικού.  ̂ , ~  . .
Έλεγχο κα ι τήρηση βιβλίου ή άλλου τρόπου προσέλευσης του προ

σωπικού. __  r , .. _  . -
Προγραμματισμό αδειών. *. .
Τεκμηρίωση αποδοτικότητας τμημάτων, γραφείων ή συνεργείων και 

προσωπικού. Is  1 .....
Τήρηση στοιχείων απασχόλησης προσωπικού κα ι έκδοση μισθοδο-

- ".ri V -ΊΤ "
Μέριμνα γ ια  θέματα που έχουν σχέση με την υπερωριακή απασχό

ληση και αμοιβή του προσωπικού, την ασφάλεια, την υγιειονομική περί
θαλψη και νοσηλεία του. ...... «f:.' -,ΐΓ- v? i;-s  '.?■-·■*? *

Προετοιμασία εισηγήσεων γ ια  την βελτίωση συνθηκών εργασίας 
στην ΔΕΥΑΠ κα ι προγραμμάτων επιμόρφωσης. '

3. Σε σχέση με την διοικητική υποστήριξη της ΔΕΥΑΠ έχει την ευ
θύνη γ ια : -.... Τ ' -λ -> ά- f-r-; 'd .  -:S.i

Δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή κα ι διακίνηση των εισερχομένων 
κα ι εξερχομένων εγγράφων. y  ςγέτΥ”  5. ’

Οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση γενικού αρχείου. ----- ·
Τήρηση πρωτοκόλλου εγγράφων κα ι αλληλογραφίας.
Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου ΔΕΥΑΠ. '
Μεριμνά γτα την καθαριότητα, φύλαξη κα ι συντήρηση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΠ.
Τήρηση αποθήκης υλικών γ ια  την υποστήριξη των διοικητικών λει

τουργιών της ΔΕΤΑΠ. -  ••e**,«»**:· e r ;* * . ··-
Τον συντονισμό της κίνησης κα ι συντήρησης των αυτοκινήτων και 

γενικά των οχημάτων της ΔΕΥΑΠ, ανάλογα με τις  ανάγκες σε συνερ
γασία με τις υπόλοιπες Υπηρεσίες τη ς  ΔΕΥΑΠ. :*S s n v
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι υπεύθυνος απένα
ντι στον Γενικό Διευθυντή γ ια : .u i ΝςΥ;' '* ·

1. Την οργάνωση και τον συντονισμό των λειτουργιών των τμημά
των Λογιστηρίου, Ταμειακής Διαχείρισης,Εσόδων κα ι Προμηθειών.

2. Ειδικότερα έχει την φροντίδα κα ι την ευθύνη γ ια : ,-
Την εισήγηση των προγραμμάτων επενδύσεων της ΔΕΥΑΠ, καθώς 

και της τιμολογιακής πολιτικής της Επιχείρησης'. -Y u ri’iu v . .
Την εισήγηση του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΓΓ, τις  αναμορφώσεις 

του και την κανονική τήρησή της. . ~ ' ’ ■"· -
Την σύνταξη της ετήσιας απογραφής, των αποτελεσμάτων εκμετάλ

λευσης, του Ισολογισμού κα ι του Απολογισμού της Επιχείρησης.
Την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού διαχείρισης της ΔΕΥΑΠ. 
Την σύνταξη πρωτοκόλλου ελέγχου των αποθηκών της ΔΕΤΑΠ 

κάθε χρόνο και υποβολή του στην Γενική Διεύθυνση γ ια  θεώρηση. 
Την σύνταξη του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της ΔΕΥΑΠ.
Τον προγραμματισμό διενέργειας προμηθειών σύμφωνα με τις  ανά

γκες της Επιχείρησης. .. _
Την διεκπεραίωση των διαδικασιών προμήθειας ειδών κα ι υλικών 

σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει. '  " -V
Την τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων 

της ΔΕΥΑΠ σύμφωνα με τον κανονισμό διαχείρισης της Επιχείρη- 
σης.

Την τήρηση των διαδικασιών ετοιμασίας των παραστατικών γ ια  την 
διενέργεια κάθε είδους είσπραξης ή πληρωμής από την ΔΕΥΑΠ καθώς 
και τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Την διαμόρφωση κα ι παρακολούθηση του ταμειακού προγράμματος
της ΔΕΥΑΠ.



Την τήρηση και παροχή στοιχείων για  την κοστολόγηση των έργων 
κα ι Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ.

Την διαμόρφωση των στοιχείων του Ισολογισμού κα ι την παροχή 
κάθε είδους δεδομένων γ ια  την διαμόρφωση των οικονομικών προγραμ
μάτων της ΔΕΥΑΠ.

Την τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των ταμειακών πράξεων 
στο αντίστοιχο βιβλίο ταμείου κα ι την ημερήσια παραλαβή του ταμείου 
κα ι των δικαιολογητικών και έλεγχό τους.

Την απόδοση των κρατήσεων στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φο- 
ρείς.

I Την Λογιστική τήρηση της αποθήκης και παρακολούθηση της κίνη-
. σης κα ι απογραφής των αποθεμάτων.

Την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής, αποθήκευσης, φύλαξης 
κα ι χορήγησης αναλωσίμων ειδών και υλικών.

( Τον έλεγχο των αποθεμάτων με βάση το πρόγραμμα προμη
θειών.
Την τήρηση αρχείων που αφορούν τις  διαδικασίες της Οικονομικής 

Υπηρεσίας.
I Την βεβαίωση των εσόδων της ΔΕΥΑΠ.
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗ ΡΕΣΙΑΣ ΕΚΜ ΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εκμετάλλευσης είναι υπεύθυνος απένα
ν τι στον Γενικό Διευθυντή για:

t l  σ 1. Την οργάνωση και τον συντονισμό των τμημάτων που υπάγονται 
στην Υπηρεσία του.

2. Ειδικότερα έχει την φροντίδα κα ι την ευθύνη γ ια :
Την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
Την παραλαβή των αιτήσεων νέων συνδέσεων Ύδρευσης - Αποχέ

τευσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τον προγραμματισμό κα ι την 
παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Την σύνταξη των συμβολαίων νέων παροχών.
Την έκδοση των παραστατικών είσπραξης τελών.
Την καταγραφή αρχειοθέτηση κα ι παρακολούθηση των νέων παρο- 

χών.
Την καταμέτρηση των ενδείξεων κατανάλωσης νερού.
Τον έλεγχο των καταμετρήσεων και την έκδοση των λογαρια

σμών.
Την έγκαιρη αποστολή των λογαριασμών στους καταναλωτές.
Την παρακολούθηση και ενημέρωση των αρχείων καταναλωτών με 

κάθε μεταβολή.
Την παρακολούθηση της εμπρόθεσμης πληρωμής των λογαριασμών 

των καταναλωτών και την διακοπή της παροχής σε περίπτωση καθυ
στέρησης της πληρωμής σύμφωνα με τις  γενικές κατευθύνσεις του Δ.Σ.

. της Επιχείρησης.
j y  Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των υδρομετρητών, την ενημέ

ρωση των καταναλωτών για  τυχόν μεγάλες καταναλώσεις.
Τον προγραμματισμό της προμήθειας υδρομετρητών γ ια  την αντικα

τάσταση μη λειτουργούντων ή όσων δεν είναι δυνατή η λήψη ένδειξης 
κατανάλωσης νερού.

Την έκδοση παραστατικών στοιχείων προς την Υπηρεσία Ύδρευσης 
που αφορούν σύνδεση, διακοπή, επανασύνδεση, αλλαγή, μετατόπιση και 
λοιπών τεχνικών εργασιών που αφορούν την παροχή του καταναλωτή.

Την λήψη κα ι διερεύνηση παραπόνων καταναλωτών κα ι διατύπωση 
σχετικών απαντήσεων.

Την παρακολούθηση των όρων συνεργασίας τρίτων που αναλαμβά
νουν την είσπραξη λογαριασμών - τελών της ΔΕΥΑΠ.

Την τήρηση αρχείου που αφορούν τις διαδικασίες της Υπηρεσίας 
Εκμετάλλευσης.
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗ ΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ύδρευσης είναι υπεύθυνος απέναντι στον
Γενικό Διευθυντή για:

1. Την οργάνωση κα ι τον συντονισμό των τμημάτων που υπάγονται
στην Υππρεσία του.

1. Την εποπτεία των μελετών και έργων Ύδρευσης που εκπονεί, 
εκτελεί ή επιβλέπει η ΔΕΥΑΠ κα ι θεωρεί τις πιστοποιήσεις των έργων.

3. Γην σύνταξη σχεδίου του ετήσιου τεχνικού προγράμματος Ύδρευ
σης και την παρακολούθηση υλοποίησής του.

1 4^ το_ * - *-.·» ·«*·. ,γ—
4. Την εποπτεία  της χάνον  

στηματος Ύδρευσης κα ι τω ν 
για  την έγκαιρη εχτίμησητω ν οΓ 
τητας της ΔΕΥΑΠ, την επάρχευ 
τα ι ανάλογα.

5 . Τον γενικό έλε-nro
Ύδρευσης, σύμφωνα μ τ 
ποιότητας, διάρκειας κα ί ε
τών εργαζομένων.

6. Ειδικότερα έχει την 
την κατάρτιση προωτολέτρηΖων

τησης έργων.

την εισήγηση γ ια  τον τρόπο
γων κα ι διενέργειας διαγωνισμών]ι -Γ Ι  » . - ___

την επίβλεψη εκτέλεσης, εργασιών : 
στασία, είτε με ανάθεση σε τρ ίτους;'*

την τήρηση αρχείων απολογιστικών στοιχείω ν! 
τεχνικού αρχείου της "  - — -

την κατανομή του προσωπικού κα ι των 
επιμέρους συνεργεία εργασιών

των παροχών Ύδρευσης' κω  συντήρησης 
της καλής λειτουργίας των r— — 

κτύου Ύδρευσης,
-TJ αξιοποίηση του προσωπιχού'συρυρωνα ι 

er. α γ τις  της Υπηρεσίας κα ι έλ εγ χ ο τη ς έ  
•ην τήρηση αποθήκης iJ u ^ ïa jS p a fc i 

Υπηρεσίας. -·* '-f*£ |? ÌS T

ΑΡΜ ΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΪΉ Η Ρ Ε ΣΙΑ ΣΓΜ Ο Χ Ε ΤΕ ΓΣ Η Σ

Ο Προϊστάμενος της Τ π η ρ ε σ ϊ^ _ ^ ^  
ντι στον Γενικό Δ α υ θ υ ιά ή 'γ ΐα ι^ ^ ^ ^ τν ύ ίδ :

1. Την οργάνωσή κα ί τον συντονισμό 
στην Υπηρεσία του.

2. Την εκπόνηση τεχνικών μελετών x a ç ju  
ή επίβλεψη εκπόνησης ανάλογω ςγδΧε^ιν —
Έλεγχο γ ια  την π οιότητα"ί»3^μίλέτω ν τι

3. Την κατάρτιση αναλογώ ν-----------------
4. Την κατάρτιση προί 

πράτησης έργων.
5. Την εισήγηση γ ια  τον 

έργων κα ι δανέργίΜυςδιαγωνισμων,
• 6. Την επίβλεψη εκτέλεσης ίργαίπών 

στασία, είτε με ανάθεση σίε τρίτους ' 
γων.

7. Ειδικότερα έχεΓτήν 
την τήρηση αρχείων'

οικονομικοί απολογισμοί)

ημάτωνκαιτι

ίτηνλειτουργί

aro ευθύνη* 

■που υπάγ

ασφσ 
tarórtpi

την τήρηση τεχνικού αρχείου .ταυ: 
την εκτέλεση εργασιών - ~  
την έκδοση προϋπολογισμό»^ 

δέσης με το δίκτυο ακαθάρτων^«».'
την αξιοποίηση του 

ανάγκες της Υπηρεσίας *οα.ή ^ 
την τήρηση αποθήκης ύλϊκώ ν 

Υπηρεσίας.

' —S e :
ΑΡΜ ΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Ι^ Λ Φ Η Ο ί^ Ε Κ Ε ΙΧ Ο Τ  4  *  ; 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΤ

Ο υπεύθυνος του γρ α φ ε ίο υ ]έ^ :την ΐυθ 5 ^α Μ να ντι:σ το ν
Διευθυντή γιου

1. Τον σχεδιασμό, υλοποίηση xaùibèoiTO 
χλωρίωσης νερού κα ι

2. Την καλή λειτουργία του: χημικού, εργαστηρίου.
3. Ειδικότερα έχει την, φροντίδά/γιαΐ .
τον ποιοτικό έλεγχο των τελικσ ^ δ ια τιθ εμ ^^^φ ο ιό νη ο ν .

νερό ο ποιοτικός έλεγχος αφορά στον καταν



,*ρα ta  απόβλητα ο ποιοτικός έλεγχος αφορά την διάθεση στον η -  
ιό φυσικό αποδέκτη.
την λήψη δειγμάτων νερού ή αποβλήτων γ ια  ανάλυση.

~ |Α Ρ Θ Ρ 0 1 4  .

ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΚΟΤ 
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ -

τον καθαρισμό κοκ την απολύμανση του πόσιμου νερού με κάθε επι
στημονικά παραδεκτή μέθοδο, ώστε να διατηρείται η ποιότητα του πό
σιμου νερού στα πλαίσια των υγιεισνομικών διατάξεων και των υγιεινών 
προδιαγραφών.

την τήρηση αρχείου κα ι την ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή γ ια  τα 
αποτελέσματα των αναλύσεων κοκ εξετάσεων του νερού κοκ των λυμά
των.

τον έλεγχο των μελετών διάθεσης λυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης 
σε συνεργασία με την Τπηρεσία Αποχέτευσης κοκ εισήγηση γ ια  έγκριση 
τροποποίηση ή απόρριψη μελέτης.
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ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ο ΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ)

1. Κάθε εργοιζόμενος έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την 
ΛΕΤΑΠ κοκ έχει μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.

2. Οι θέσεις εργασίας του προσωπικού της ΔΕΤΑΠ είναι:

Αυξ. θέση εργασίας Αριθμός Μισθολογική εξέλιξη
Λριθ. Ε ιδικότητα Εισαγωγικό Καταληκτικό

Κλιμάκιο Κλιμάκιο

>1 α· Γενικός Διευθυντής 1 5 1
2. Δικηγόρος 1 Σχέση

3. Προϊστάμενοι Υπηρεσιών 5
έμμισθης

9 1
εντολ

« Πληροφορικής 
.Μηχανικών Η /Τ 1 9 2

- 5. Δ ιοικητικοί ΠΕ 9 9 2
-  ό. Δ ιο ικητικο ί ΤΕ 3 17 4
-  7. Δ ιοικητικοί ΔΕ 25 24 9

ό . Τεχνικός Ασφαλείας ΠΕ 1 9 2
9. Π ολιτικο ί Μηχ. ΠΕ 7 9 2
10. Μηχανολόγοι Μηχ. ΠΕ 2 9 2
11. Ηλεκτσολότοι Μηχ. ΠΕ 3 9 2
12. Τοπογράφοι Μηχ. ΠΕ 2 9 2
13. Χ ημικοί Μηχανικοί ΠΕ 2 9 2
■> J. Χ η ιιικο ί ΠΕ 1 9 2
15. Γεωλόχος ΠΕ 1 9 2

■ ' 16. Τεχνολόγοι Πολ. Μηχ. ΤΕ 4 17 4
17. Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι ΤΕ 2 17 4
13. Τεχν. Ηλεκτρολόγοι ΤΕ 4 17 4
19. Τεχν. Τοπογράφοι ΤΕ I 17 4
■0. Τεχν. Τγιειονολόγοι ΤΕ 1 17 4

- ψ ι
Εργοδηγοί ΔΕ 11 23 9
Σχεδιαστές ΔΕ 2 24 9

— -1/ · Ηλεκτρολόγοι ΔΕ 30 24 9- ■» «— -Γ. Μττ/ανοτεχνίτες ΔΕ 
αυτοκινήτων 2 24 9·■» C Ηλεκτροτεχνίτες ΔΕ 
αυτοκινήτων 2 24 9

- 25. Χειριστές Μ ηχ. Έργων ΔΕ 5 24 9
Λ " Μηχανουργοί 1 24 9·*Ό— Ο. Οδηγοί Αυτοκινήτων ΔΕ 25 24 9

Τεχνίτες ΔΕ 50 24 9
;:6. Λοχιτεχνίτες ΔΕ 4 23 9
11 Ποοττραιιματιστές Η /Υ 2 24 9'"Ο Κλητή szc ΤΕ I 23 16. ry

Αασαϊίστσιεσ ΤΕ 3 28 16
.•.ατα·αετ.ττ.τες ι Ε 12 26 14

. 3. Τ,νν. Ελέγχου Τδοοιιέτσων 2 24 9
■ \ «ενατες 7Ζ 75 23 16
ΓΓ. υ.νακες ». »_. 24 23 16

σωνήτριες ΔΕ 2 24 9) 2 :cv«*isir « » 23 16
..Tcvr-.acio»__ ·*> ·*» i 9* . ■__,t____ * *> .·» « 9

■·* :ζ .’2 zzwjijiz ■J
·> « 0

Ί 9

1. Η μεν πρόσληψη του Γενικού Αιευθυντου m  των Προϊστάμενο 
των Τπηρεσιών γίνεται orco το Δ Σ . της ΔΕΤΑΠ μετά από εισήγηση τ ι 
Προέδρου του Δ.Σ. η δε πρόσληψη του λοιπού προσωπικού γίνεται ατ. 
το Δ.Σ. ή από Επιτροπή που ορίζεται από αυτό ύστερα από εισήγηση te 
Διευθυντή Τπηρεσιών γ ια  την ανάγκη πλήρωσης των κενών θέσεων.

2. Με απόφαση του Δ2Σ. χαθορέ&ντή τά  ακόλουθα:
Το περιεχόμενο της προκήρυξης -Τ

Ο τύπος της αίτησης του βισγραφικού σημειώματος κα ι των αστοί
τούμενων δικαιολογητικών που θα υποβάλλουν ο ι υποψήφιοι

Η μέθοδος στάθμισης των κατά περίπτωαςη ειδικών (απαραίτητων 
και ιδιαίτερων (προαιρετικών) προσόντων των υποψηφίων.

Επίσης αποφασίζεται αν η  επιλογή θα γ ίν ε κ κ ό  το  Δ Σ . ή από επι 
τροπή. Σε περίπτωση που αποφαοιστεί ό τι θα γίνει από επιτροπή καθο 
ρίζονται κα ι τα μέλη. Η  επιτροπή αποτελείτα ι από πέντε μέλη εκ τω \ 
οποίων τα  δύο είναι μέλη του Δ Σ . κα ι το ένα Εκπρόσωπος των Εργαζο
μένων. Τα άλλα δύο μέλη είναα ο Γενικός Διευθυντής καα ένας Προϊστά
μενος Υπηρεσίας. " - ,

Η προκήρυξη των θέσεων δημοσιεύεται υποχρεωτικά στις ημερήσιες 
τοπικές εφημερίδες και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο από το Δ Σ  Ο ι υπο
ψήφιοι εντός της ζητούμενης προθεσμίας της προκήρυξης υποβάλλουν 
στην Γ  ραμματεία της Γ  ενικής Διεύθυνσης της ΔΕΤΑΠ τα  καθοριζόμενα 
από το Δ.Σ. δικαιολογητικά. - -

Η Επιτροπή συντάσσει τον πίνακα επιτυχίας κα ι ο διορισμός γίνεται 
με την σειρά του πίνακα. ·- '  ...... ~

3. Η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του Προέδρου της ΔΕΤΑΠ. 
Στην απόφαση πρόσληψης αναφέρονται όλα τα  απαραίτητα προς τούτο 
στοιχεία κα ι ειδικότερα το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανόμενου και
η ειδικότητα. - ·

Η απόφαση κοινοποιείται στους επιτυχσντες με έγγραφο στο οποίο 
αναφέρεται κα ι η αποκλειστική προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να
προσέλθουν για  ανάληψη εργασίας.

Η πρόσληψη ματαιώνεται στην περίπτωση που ο προαληφθείς δεν 
αποδέχεται αυτήν ρητώς ή στην περίπτωση που αδικαιολόγητα δεν πα
ρουσιαστεί στην εργασία του εντός της ταχθείσης προθεσμίας. Στην πε
ρίπτωση αυτή την θέση καταλαμβάνει με απόφαση του Α Σ , ο πρώτος 
αναπληρωματικός από τον πίνακα των επιτυχόντων.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΣΛΗΨΗ Π ΡΟ ΣΩ Π Κ Ο Τ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

α. Εκτακτο είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών ή  γ ια  την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών.

β. Η ανάγκη πρόσληψης εκ τάκτου προσωπικού αποφασίζεται βατό το 
Δ Σ . Η επιλογή, ο χρόνος απασχόλησής του κα ι το ύψος των αποδοχών 
του γίνετα ι με απόφαση του Προέδρου του Δ Σ  ύστερα από αιτιολογη
μένη εισήγηση του Γ ενικού Διευθυντή, οε δε αποδοχές δεν μπορεί να εί
ναι μικρότερες αυτών που καθορίζουν οι κλαδικές κατά ειδικότητα συμ
βάσεις.

γ. 0  παρών Οργανισμός ισχύει κα ι γ ια : το έκτακτο προσωπικό με 
εξαίρεση τα  σχετικά με το μισθολόγιο κ α ι την εξέλιξη του προσωπικού
προβλεπόμενα.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την πλήρωση των θέσεων απαιτούνται τα  προβλεπόμενα ειδικά 
(υποχρεωτικά) και κατ’ εκτίμηση τα ιδιαίτερα (προαιρετικά) προσόντα,
κατά ειδικότητα ως κατωτέρω:

1. Γενικός Διευθυτής
Ειδικά προσόντα: Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός 

ή Οικονομολόγος πτυχιούχος πανεπιστημιακής εκπ/σης με προϋπηρε
σία σ: υπεύθυνη θέση.

Ιδιαίτερα προσόντα: Ειδικές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων 
γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση Αγγλικής ή Γερμανικής

■‘ »J.'!'· ) ’ l ' W
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
••^sSSw.

. γνώσης μηχανοργάνωσης, προϋπηρεσία 10 ετών.
Προϊστάμενοι Τπηρεσιών 
Προϊστάμενος Διοικητικών Τπηρεσιών
Ειδικά Προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα νομικής ή Π ολιτικώ ν ή Οικονο

μικώ ν Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Α Ε Ι της ημεδαπής ή πτυ
χ ίο  ή δίπλωμα οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ή του Πανεπι
στημίου Πειραιώς ή Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδα
πής.

Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσίχ
Ιδιαίτερα προσόντα: Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Α γγλικής. 
Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον 
β) Προϊστάμενος Οικονομικών Τπηρεσιών 
Ε ιδικά προσόντα: Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής σχολής. Αποδει- 

κνυόμενη προϋπηρεσία σε υπεύθυνη οικονομική θέση Επιχείρησης και 
δυνατότητα υπογραφής ισολογσμού της Επιχείρησης.

Ιδιαίτερα προσόντα: Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα χρηματοοι
κονομικής ανάλυσης. Γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση Α γ- 
γλικής.

Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον, 
γ) Προϊστάμενος Τπηρεσίας Εκμετάλλευσης 

jjjòip Ε ιδικά προσόντα: Τα προσόντα που απαιτούνται γ ια  τον Προϊστά
μενο Δ ιοικητικώ ν Τπηρεσιών ή πτυχίο T E I (κλάδου Λογιστών με τριετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αυτό αντικείμενο).

Ιδιαίτερα προσόντα: Ομοίως, 
δ) Προϊστάμενος Τπηρεσίας Ύδρευσης
Ειδικά προσόντα: Πτυχίο Ανώτατης Πολυτεχνικής σχολής με μία 

από τ ις  ακόλουθες ειδικότητες: 
α) Πολιτικού Μηχανικού 
β) Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
γ) Τοπογράφου Μηχανικού
Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία σε μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη έρ

γων ύδρευσης.
Δημοτική
Ιδιαίτερα προσόντα: Μεταπτυχιακές σπουδές στην ΐδραυλική . 
Γνώση μιάς ξένης γλώσσας κατά προτίμηση Α γγλικής ή Γ  ερμαϊκής 

κα ι εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον.
ε) Προϊστάμενος Τπηρεσίας .Αποχέτευσης
Ειδικά προσόντα: Πτυχίο Ανώτατης Πολυτεχνικής σχολής με μία 

από τις  ακόλουθες ειδικότητες: 
α) Πολιτικού Μηχανικού 
β) Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

Π  γ) Τοπογράφου Μηχανικού
Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία σε μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη έρ

γων αποχέτευσης.
Ιδιαίτερα προσόντα: Μεταπτυχιακές σπουδές σε έργα αποχέτευσης. 

Γνώση μιάς ξένης γλώσσας κατά προτίμηση Α γγλικής ή Γερμανικής 
κα ι εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον.

3. Νομικός Σύμβουλος
Ειδικά προσόντα: Δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο Πατρών. 
Ιδιαίτερα προσόντα: Γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση 

Α γγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής.
4. Πληροφορικής Μηχανικών Η /Τ
Ειδικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα μηχανικών Η /Τ  (HAR

DW ARE) Α Ε Ι της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχο
λών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των 
θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επιτρέπεται ο διορι- 
ταόσ με πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ και επιπλέον τίτλο  ή πιστοποιητικό 
σπουδών Α Ε Ι ή TE I σε θέματα HARDW ARE.

Σε πεοίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη της θέσης από υποψή- 
*ιο με τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ ή T E I επιτρέπεται ο διορι- 
:μόc με πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ και σχετική εμπειρία.

.ποδεικνυόμενη προϋπηρεσία σε θέματα μηχανοργάνωσης, 
διαιτεοα προσόντα: Γνώση μιας ξένης γλώσσας κα ι εμπειρία 3 ετών 

—,υλάχιστον
* . Δ ιοικητικοί Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
άδικα ποοσοντα: Πτυχίο π άπλωμά νομικής πολιτικών ή οικονομι

κών επιστημών ή διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή  τοο Οικονομικού 
νεπιστημίου Αθηνών ή του Παντείου ΠανεκιστημΙοο Κοινωνικών 
Πολιτικών Επιστημών ή του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή Ανωτι 
Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικόν 
σχολών της αλλοδαπής. rrv* .

Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία και γνώση | 
ξένης γλώσσας. ο*--

6. Δ ιοικητικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ι  
Ειδικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα διοικητικής Επιχείρησης ή

γσ τικής TEI. —* *;■— ·?
Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία και γνώση | 

ξένης γλώσσας. ■...—-·' ί '
7. Δ ιοικητικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ’’- r  '
Ειδικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος λυκείου γενικής κατεύθυν 

ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή  τεχνικού ή επαγγελματικού λυκεί 
εξαταξίου γυμνασίου ή τμήματα υπαλλήλων γραφείου (διοίκηση 
τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού ή επαγγελματικού λυκ 
ή τεχνικού -  επαγγελματικού λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεε 
• γραμματέων ή κλάδου οικονομίας ενιαίου πολυκλαδικού λύκειο 

’Αριστη γνώση ελληνικής δακτυλογραφίας. '
Ιδιαίτερα προσόντα: Γνώση μιας ξένης γλώσσας.
8. Τεχνικός Ασφαλείας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
Ειδικά προσόντα: Πτυχίο Α νώτατης Πολυτεχνικής με ειδικό:

Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου κα ι εμπειρία σε θέματα Η /Μ  εγκε 
στάσεων.

Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη εμπειρία ως τεχνικός Ac 
λείας 2 ετών τουλάχιστον.

9. Π ολιτικοί Μ ηχανικοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
Ειδικά προσόντα: Πτυχίο Α νώτατης Πολυτεχνικής με ειδικότ

Πολιτικού Μηχανικού. '  -------- *
Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία 2  ετών σε με} 

ή κατασκευή ή επίβλεψη έργων ύδρευσης ή. αποχέτευσης.
Γνώση μιάς ξένης γλώσσας. ) ·
10. Μηχανολόγοι Μ ηχανικοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
Ειδικά προσόντα: Πτυχίο ανώ τατης Πολυτεχνικής με ειδικότητα

χανολόγου.
Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία 2  ετών τούλι 

στον σε έργα ύδρευσης ή αποχέτευσης.
11. Ηλεκτρολόγοι Μ ηχανικοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
Ειδικά προσόντα: Πτυχίο ανώτατης Πολυτεχνικής με ειδικότ

Ηλεκτρολόγου. . * r
Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία 2 ετών τούλι 

στον αε έργα ύδρυσης ή αποχέτευσης. - . -
12. Τοπογράφοι Μ ηχανικοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
Δημοτική Επιχείρηση
Ειδικά προσόντα: Πτυχίο ανώτατης Πολυτεχνικής με ειδικότητα

πογράφου.
Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία 2  ετών τουλ 

στον σε έργα ύδρευσης ή αποχέτευσης.
13. Χ ημικοί Μηχανικοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
Ειδικά προσόντα: Πτυχίο ανώτατης Πολυτεχνικής με ειδικότ

Χημικού Μηχανικού.
Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία 2  ετών τουλ 

στον σε βιολογικό καθαρισμό ή μελέτη περιβάλλοντος.
14. Χ ημικοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης-· '· * · ·
Ειδικά προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημίου με ειδικότητα Χημικ 
Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία 2  ετών τουλ 

στον σε βιολογικό καθαρισμό ή μελέτη περιβάλλοντος.
15. Τεχνολόγοι Μ ηχανικοί και Τγτιονολόγοι
Ειδικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα TEI κατά ειδικότητα. 
Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία 2  ετών τουλ 

στον σε έργα ύδρευσης ή αποχέτευσης.
16. Εργοδηγοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ειδικά προσόντα: Απολυτήριο τίτλος ΔΕ με ειδικότητα υδραυλ 

αποχέτευσης.
Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία 2 ετών τουλ 

στον. σε έργα ύδρευσης ή αποχέτευσης.
17. Σχεδιαστές ΔΕ
Ειδικά προσόντα: Απολυτήριος τττλος Δευτεροβάθμιας εκπ/σης

κότητα Σχεδιαστού. -  -



Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία 2 ετών τουλάχι- 
ίον σε έργα ύδρευσης ή αποχέτευσης.

18. Ηλεκτρολόγοι ΔΕ
Ειδικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπ/σης ειδι

κότητα Ηλεκτρολόγου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τίτλο  Δ ευτ/μ ιας Ε κπ / 

σης αρκεί κα ι εμπειρία με άδεια Ηλεκτρολόγου.·
Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία
19. Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων ΔΕ
Ειδικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος ΔΕ με ειδικότητα μηχανοτε

χνίτης Αυτοκινήτων ΔΕ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τίτλο Δ ευτ/μ ιας Ε κπ / 

σης αρκεί κα ι εμπειρία με άδεια.
Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία
20. Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοκινήτων ΔΕ
Ειδικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος ΔΕ με ειδικότητα Ηλεκτροτε

χνίτου Αυτοκινήτων ΔΕ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τίτλο  Δ ευτ/μ ιας Ε κπ / 

σης αρκεί κα ι εμπειρία με άδεια.
Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία
21. Χειριστές Μηχανημάτων Έργων ΔΕ 
Δημοτική Επιχείρηση
Ειδικά προσόντα Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης με 

• 'δικότητα χειριστής Μηχανημάτων Έργων. 
π0Ψ' Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο ΔΕ 

αρκεί κα ι εμπειρία με άδεια χειρισμού Μηχανημάτων Έργων. 
Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία
22. Μηχανουργοί ΔΕ
Ειδικά προσόντα Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης με 

ειδικότητα Μηχανουργού.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο ΔΕ 

αρκεί και εμπειρία.
Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη Εκπαίδευση.
23. Οδηγοί Α υτ/τω ν ΔΕ
Ειδικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης με 

ειδικότητα οδηγού.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο ΔΕ 

αρκεί κα ι εμπειρία με άδεια.
Ιδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία
24. Τεχνίτες ΔΕ
Ειδικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Τε

χνικών Λυκείων κα ι περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες του δομικού 
τομέα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο ΔΕ 
*.ί εμπειρία.

Πδιαίτερα προσόντα: Αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία
25. Αρχιτεχνίτες ΔΕ
Ειδικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης τε

χνικής κατεύθυνσης κα ι εμπειρία σε έργα ύδρευσης ή αποχέτευσης. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο  ΔΕ αρκεί 
xat εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών.

26. Προγραμματιστές Η /Τ  ΔΕ
Ειδικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου 

ή τεχνικού - επαγγελματικού Λυκείου ή τεχνικής - επαγγελματικής 
στολής ΔΕ με ειδικότητα προγραμματιστή Η /Τ .

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των θέσεων από 
υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα επιτρέπεται ο διορισμός με προ
σόν απολυτήριο τίτλο λυκείου η εξαταξίου γυμνασίου ή ισότιμου σχο
λείου ανεξάρτητα από ειδικότητα κα ι σχετική εμπειρία τουλάχιστον 
ετών ως προγραμματιστής Η /Τ .

Ιδιαίτεοα προσόντα: Αποδεικνυόμενη εμπειρία
27. Κλητήρες. Θυρωροί. Καθαρίστριες, Καταμετρητές, Βοηθοί Τε- 

χν ιτε;. Εργάτες, θύλακες, Τποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Ειδικά πεοσόντα: Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής Εκπ/σης (δη

λαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για  υποψήφιους που έχουν απο- 
ο ιττεει μέχρι κα ι τρ 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυ- 

— tes τίτλο ; κατώτερης τεχνικής -χολής του Μ Δ 5 8 0 /7 0 .
22 “ '.ιλεαω ντιτρια/ της: Ειδικά προσόντα.
.π.τ.·.υτ-τ·.ο; -τ λ ο : .λυκείου —.ν.κης κατεύθυνσης

Γνώση χειριστού Η /Τ .

ΛΟΙΠΑ-ΓΈΝΙΚΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΠΓΠΚΑ

Για  την πρόσληψη και την κατάρτηση συμβάσεως εργασίας, γ ια  τ 
κατάληψη οργοινικής θέσεως, εκτός των ειδικών προσόντων που af 
βλέπονται απαιτείται η κατά θέση των ακόλουθων δικαιολογητικό 

α. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου τόπου A 
β. Πιστοποιητικό στρατολογίας τόπου A (για  τους άνδρες) 
γ. Πιστοποιητικό Τγείας δια διορισμό 
δ. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν διώκεται 
ε. Πιστοποιητικό γεννήσεως κα οικογενειακής κατάστασης.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά καταχωρούνται και αποτελούν στο: 

χεία του ατομικού φακέλου του προσλαμβανόμενου.

ΑΡΘΡΟ 17 "'ν

ΑΤΟ Μ ΙΚΟ Ι ΦΑΚΕΛΛΟΙ - -  
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΓΠΚΟΤ

1. Για  κάθε εργαζόμενο τηρείται ατομικός φάκελλος που περΛαμβά 
νει όλα τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν στην εν γένει εργασιακή το ι 
κατάσταση κα ι τις  εκθέσεις αξιολόγησης.

2 . Γ ια το περιεχόμενο των ατομικών φακέλλων, η τήρησή τους, ο τύ
πος και το περιεχόμενο των εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού εκ- 
δίδεται σχετική απόφαση του Πρόεδρου του ΑΣί.

Τον Ιανουάριο κάθε χρόνου οι
Προϊστάμενοι Τπηρεσιών συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης των εργα

ζομένων. Πρώτος κριτής γ ια  το προσωπικό είναι ο Προϊστάμενος γρα
φείου και δεύτερος κριτής ο Προϊστάμενος Τπηρεσίας.

Για  τους υπεύθυνους των τμημάτων πρώτος κριτής είναι ο Προϊστά
μενος Τπηρεσίας κα ι δεύτερος κκτής ο Διευθυντής Τπηρεσιών.

Για  τους Προϊσταμένους των Τπηρεσιών, πρώτος κριτής είναι ο Διευ
θυντής Τπηρεσιών κα ι δεύτερος κριτής ο Πρόεδρος του ΔΕΣ.

Για  τον Διευθυντή Τπηρεσιών κριτής είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κάθε έκθεση ουσιαστικών προσόντων γνωστοποιείται υποχρεωτικά 

στον κρινόμενο εργαζόμενο, με την φροντίδα της υπηρεσίας διοικητικού 
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την πρωτοκόλλησή της κα ι ο μ ι
σθωτός υπογράφει σχετικό αποδεικτικό παραλαβής. Μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από της γνωστοποιήσεως ο εργαζόμενος μπορεί να κάνει έν
σταση στο Δ.Σ. για  διόρθωση της έκθεσης, για  μεροληψία Προϊσταμέ
νου και για  ανακριβή γεγονότα.

Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία, φωτοτυπία της ένστασης πα- 
ραδίδεται με την φροντίδα της υπηρεσίας στους Προϊσταμένους κριτές, 
των οποίων η βαθμολόγηση αμφισβητείται, οι οποίοι υποχρεούνται 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήψη της να παραδώσουν ειδικό ση
μείωμα, στο οποίο με συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία απαντούν 
στους ισχυρισμούς του μισθωτού κα ι να δικαιολογούν την αμφισβητού
μενη βαθμολογία.

Η υπηρεσία προσωπικού διαβιβάζει την ένσταση μαζί με το ειδικό 
σημείωμα στο Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει για  την ένσταση μέσα σε τρεις 
(3) το πολύ μήνες.

ΑΡΘΡΟ 18
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΟΓΠΚΟΤ

1. Η τοποθέτηση του προσωπικού στις προς πλήρωση κενές θέσεις 
γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντού.

2. Η απόσπαση του προσωπικού, από μία υπηρεσία σε άλλη, επιτρέ
πεται μόνο για  κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Η απόσπαση ενεργείται 
με απόφαση του Γ ενικού Διευθυντή. Ο αποσπασμένος λαμβάνει τις απο
δοχές της θέσης στην οποία αποσπάται εφόσον είναι ίσες ή ανώτερες από 
τις αποδοχές της θέσης από την οποία αποσπάται.

3. Απλή μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη θέση, της αυτής ΐπ η -  
ρεσίας, που απαιτούνται τα ίδια προσόντα γίνεται με απόφαση του Προϊ
σταμένου της αρμόδιας Τπηρεσίας.

4. Η μεταβολή του κλάδου, της ειδικότητας ή της κα τηγορίας στην 
οποία ανήκει ο εργαζόμενος (μετάταξη) γίνετα ι από το IL L · ύστερα από 
αίτητη του ενδιαφερομένου, εφόσον υπάρχει κενή θέση και ο μετατασσό
μενο; έχει τα απαιτούμενα για  αυτήν προσόντα. Ο μετατασσόμενος κα
τατάσσεται στο ειααγωγικκό κλιμάκιο του κλάδου, της ειδικότητας και 
της κατηγορίας που μετατάσσεται. Σε περίπτωση που κατέχει ανώτερο
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.σθολογικό κλιμάκιο οπό to  εισαγωγικό της νέας του θέσης κατατάσ
σεται στο κατεχόμενο αυτό μισθολογικό κλιμάκιο.

ΑΡΘΡΟ 19

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΠ Η Ρ ΕΤΟ ΪΝ ΤΟ Σ Μ ΟΝΙΜΟΥ 
ΠΡΟ ΣΩΠΙΚΟ Υ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

1. Το τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό του Δήμου Πατρέων που 
υπηρετεί σε υπηρεσίες ύδρευσης κα ι αποχέτευσης, μπορεί, με αίτησή του 
κα ι ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας 
Α χαΐας να μετατάσσεται με τις  θέσεις που κατέχει, στην Επιχείρηση, 
διεπομένο από τις  εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις γ ια  το προσωπικό αυτό 
των Ο .Τ .Α .

ΑΡΘΡΟ 20

; ΑΠΟΛΥΣΗ - ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Σ ΣΧΕΣΕΩΣ

Η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στην ΔΕΥΑΠ λύεται: 
με καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργαζομέ

νου.
αυτοδίκαια, με την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδάτη- 

σης που ο νόμος ορίζει.
με το θάνατο του εργαζομένου.
με την αδικαιολόγητη ή αυθαίρετη απουσία τοο εργαζόμενου από την 

εργασία του πέραν των πέντε (5) ημερών. Στην περίπτωση αυτή, θεω
ρείται ότι η σύμβαση λύεται με υπαιτιότητα του εργαζομένου. Η αδι
καιολόγητη κα ι αυθαίρετη απουσία, έστω κα ι μικρότερη από πέντε ημέ- 

τοφσ ρ£ς, - 0υ γίνετα ι όμως κατ' επανάληψη, μπορεί να θεωρηθεί βασικός λό
γος γ ια  καταγγελία της σύμβασης εργασίας από την Επιχείρηση, 

με καταγγελία της σύμβασης εργασίας από την Επιχείρηση.
Η καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του εργαζόμενου ή της Επι

χείρησης γίνετα ι σύμφωνα με τις  διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την ατομική σύμβαση 
εργασίας..

Η απόλυση ενεργείται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑΠ κα ι γνωστοποιείται στο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ . ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

1. Το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου στην ΔΕΥΑΠ εφόσον κριθεί κατάλληλο από το Δ.Σ., 
ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή κα ι υπάρχουν κενές οργα
νικές θέσεις τις  καταλαμβάνει κα ι η σχέση του μετατρέπεται σε αορίστου 
χρόνου.
■- 2 . Γ ια  να μπορεί να μετατραπεί η σύμβαση ορισμένου χρόνου σε αόρι

στης διάρκειας, εκτός των οοιζομένων στην παρ. 1, ο εργαζόμενος πρέ-
t  «ι:

Τ Α  α) να έχει συμπληρώσει υπηρεσία ενός (1) τουλάχιστον έτους
β) να κατέχει τα προβλεπόμενα προσόντα της θέσης που πρόκειται να 

καταλάβει.

ΑΡΘΡΟ 22

Μ ΙΣΘ Ο ΛΟ ΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ - 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟ ΣΩΠΙΚΟΥ

1. Το προσωπικό της ΔΕΥΑΠ αμοίβεται όπως ορίζει ο Ο.Ε.Υ. αυ
τός.

2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρό
νου του Δήμου Πάτρας που μετατάχθηκε στην ΔΕΥΑΠ αμοίβεται με 
τον τρόπο που αμοιβόταν στον Δήμο. Το προσωπικό αυτό έχει το δικαί
ωμα μια φορά να επιλέςει να αμοίβεται με τον Ο.Ε.Υ.

3. Το τακτικό προσωπικό της ΔΕΤΑΠ εντάσσεται στο εισαγωγικό 
μισθολογικό κλιμάκιο της θέσης ή της ειδικότητας του άρθρου...1 3 ..του 
Ο .Ε.Υ. αυτού για  την οποία προσλαμβάνεται.

4. Τα μισθολογικά κλιμάκια των εργαζομένων στην ΔΕΥΑΠ ορίζο
νται σε 28. Στα μισθολογικά κλιμάκια αυτά αντιστοιχεί ο ακόλουθος 
μηνιαίος βασικός μισθός. Στο μισθολογικό κλιμάκιο 28 , δραχμές τριά- 
ντα έξι χιλιάδες (36.000). Στο κάθε επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο ο 
ανωτέσω βασικός μισθός προσαυξάνεται κατά σταθερό ποσό δύο χιλιά -
ων δραχμών ( 2.000) έναντι του προηγουμένου, έτσι ώστε το Ιο  μισθο- 

λογικό κλιμάκιο να διαμορφώνει μηνιαίο βασικό μισθό ενεννήντα χ ιλ ιά 
δες δοαχμές (90.000).

5. Αν το Σωματείο που εκπροσω πείτο«; εργαζόμενέ ;  σ
ζητήσει την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργοωί&ς Κΰϊ 
φεται όπως η εργατική νομοθεσία ορίζει. ·

■* » 4; “Μ ■* ti ήίζ.. · · "V .
6. Οι μισθολογικές εξελίξεις ενεργσυνται εκάστοτε, μόνο 

μισθολογικό κλιμάκιο μετά από πραγματική υπηρεσία δύο (ί 
μέχρι του ανώτερου καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου 
τητας ή θέσης του εργαζομένου ανάλογα με τον’χρόνο υπηί 
την χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου λαμβάνεται υπόψη η 
αία στο Δήμο Πατρέων και τυχόν προϋπηρεσία σε άλλον Εργ 
αποδεικνύεται από ασφαλιστικούς φορείς με την προύπόθεστ 
τήθηκε ως προσόν διορισμού. · \ - '  -23 A η:·'-·'· ·"·—·

7. Επίδομά χρόνου υπηρεσίας (φόνοεπίδομα) ορίζεται σ 
4%  με την συμπλήρωση ενός (1) έτους υπηρεσίας, προσαυξαι 
συνέχεια ανά διετία από τη χορήγηση του ποσοστού αυτού και 
τέσσερες διετίες κατά 4  ποσοστιαίες μονάδες και μέχρι συνολι 
στού 60% . Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται στο βασικό μισθό - 
λογικού κλιμακίου που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος.

8. Το επίδομα μεταπτυχικαών σπουδών ορίζεται σε ποσοσ
τού εκάστοτε βασικού μισθού, γ ια  τους κατόχους ειδικού με- 
κού διπλώματος για  κάθε έτος φοίτησης και μέχρι ποσοστού 
τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ορίζεται σε ποσοστά 
του εκάστοτε βασικού μισθού. J'Y

9. Τα δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα και το επίδομα αδείας 
ζονται πάνω στο σύνολο :ω ν μηνιαίων αποδοχών του κάθε ι
VOU. .. r................

10. Καταβάλλονται τα  παρακάτω επιδόματα μετά από από
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ: · « r - · .· .1. ·**·

α. Επίδομα θέσης μέχρι 40%  στον Γενικά Διευθυντή μέ 
στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών και μέχρι 10%  στους υτ
γραφείων. , ·>*■?,;· -

β. Επίδομα υπευθυνότητας στον Γενικό Διευθυντή σε ποσο<
20%. . - ·ν . ·

γ . Επίδομα διαχειριστικών λαθών 10%  σε όσους διαχειρίζσ
μ««· . ?.. ·

δ. Επίδομα 15 % σε όσους κατά κύριο λόγο απασχολούνται e 
ε. Προσαύξηση μέχρι 20%  στο προσωπικό της ΔΕΥΑΠ. 
στ. Επίδομα ισολογισμού σε προσωπικό τη ς Οικονομικής Y 

που κλείνουν Οικ. Χρήση όπω ς προβλέπεται από τον Κ.Φ.Σ 
Τα ανωτέρω επιδόματα υπολογίζονται στα’ποσά των μισ 

λαμβάνονται υπόψη για  την χορήγηση της Α -ΤΑ .
11. Τα επιδόματα οικογενειακών βαρών α) γάμου β) τέκνι 

βάλλονται σε ποσοστά όπω ς στους μόνιμους υπαλλήλους των 0 
λογιζόμενα επί του 13ου μισθολογικού κλιμακίου του παρόντος

12. Η ΑΤΑ καταβάλλεται όπω ς ορίζεται κάθε φορά γ ια  το 
λήλους των Ο .Τ Α ., με την επιφύλαξη της εκάστοτε νομοθετικέ
σης. - --

13. Σε υπαλλήλους που ανατίθεται, με απόφαση του Γενικοί
ντή καθήκοντα αυξημένης ευθύνης λόγω  .της. φύσης της έργα 
συγκεκριμένες περιπτώσεις ή λόγω  ειδικής, εργασίας πέρα απ 
νήθη καθήκσντά τους, καταβάλλεται ειδική αποζημίωση που α 
για  κάθε μέρα αυξημένης ευθύνης ή  για  καθήκοντα πέρα από τι 
μέχρι του ποσού 10.000 δραχμών καχ σε καμιά περίπτωση δε 
να υπερβεί κοιτά μήνα το σύνολο τω ν μηνιαίων αποδοχών του if 
νου. Η παραπάνω απόφαση του Γεν. Διευθυντού εγκρίνεται 
Πρόεδρο του Δ Ε . .- ^ • W ^ r W îb n ^ '· · ·

14. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ με απόφασή του, δυνατοί να χορ 
φορά το χρόνο σε όλο το προσωπικό χρηματικό ποσόν ω ς «πριμ 
τα οικονομικά της Επιχείρησης παρουσιάζουν θετικό αποτελε 
ύψος του ποσού θα καθορίζεται με την ίδια  απόφαση.

15. Το μόνιμο-αποσπασμένο από το Δήμο Πατρέων, πρόσω 
διάστημα της αποσπάσεώς του στη ΔΕΥΑΠ, αμοίβεται και δι!τ> 
όλες τις υπηρεσικές μεταβολές και δικαιεόματα από τις  εκάστοτ 
για  το προσωπικό των Ο .Τ Α . διατάξεις. J

ΑΡΘΡΟ 23 ;:Τ

ΥΠΕΡΩ ΡΙΑΚΗ  ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ

1. Η υπερωοιακή απασχόληση επιτρέπεται γτα αντιμετώπυ 
κτων και επιιγουσών αναγκών, εφαρμοζόμενων τω ν ixàew w  
σών διατάξεων της νομοθεσίας.
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εοωοιακή απασχόληση αποφασίζεται από το Δ.Σ. με αιτιολο- 
,πόφασή σου.

,:ο  κροσωπικό της ΔΕΤΑΠ που θα απασχοληθεί υπερωριακά, 
j eia, αργίες κ.λκ.. καθορίζεται υπερωοιακή εργασία σύμφωνα με 

X που ισχύουν ή δε ωριαία αποζημίωση υπολογίζεται επί του σύνο-
υ των αποόονών του;.

ΑΡΘΡΟ 24 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΔΩΝ

1. Το μόνιμο προσωπικό που έχει αποσπασθεί στη Επιχείρηση από 
τον Δόμο Πατρέων εφόσον δικαιούται παροχές σε είδος, σύμφωνα με 
αυτά που ισχύουν για  τους μόνιμους δημοτικούς υπαλλήλους, δίδονται 
οι παροχές αυτές.

2. Στο Ϊ.Α . προσωπικό χορηγούνται ετησίως κα ι σε δύο περιόδους 
• θερινή-χειμερινή) τα προβλεπόμενα στις ΕΣΣΕ των Ο .Τ.Α .. είδη. Τα 
είδη μποτουν να αλλάξουν σε συμφωνία με την συνδικαλιστική οργά
νωση των εργαζομένων.

■ί. Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του και ύστερα από έγ- 
γραοη συγκατάθεση της συνδικ. οργάνωσης των εργαζομένων, μπορεί 
a Υορηγοί στο προσωπικό της Επιχείρησης αντί των εκάστοτε προβλε- 

ποαένων παροχών σε είδος, επίδομα στολής, το ύψος του οποίου καθορί
ζεται κε την ίδ ια  απόφαση. Στην περίπτωση αυτή το προσωπικό που 
ανασέτεται στις παρ. I  και 2 δεν δικαιούται άλλες παροχές.

IV δικαιούνται ειδών ή επιδόματος όσοι εκ του προσωπικού απα- 
™  από'1 Επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 25

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΡΓΙΕΣ

1. I I  διάρκεια του χρόνου εργασίας του προσωπικού της ΔΕΤΑΠ εί
ναι .Ì7 .5 ώσες σε εβδομάδα ό ημερών.

2. Οι ιεέσες αογ'.ών εξαιρέσιμων είναι εκείνες που ισχύουν γ ια  το προ
σωπικά του Ο. i .Λ .

7ο πσοσωπικό που θα απασχοληθεί κατά τις αργίες κα ι εξαιρέσι- 
εεσ. .σοσον η μη απασχόληση δεν οφείλεται σε αυτούς λαμβάνουν για  
κάθε ειογία ή εξαιρέσιμη ημέρα ποσό Ισο με το ημερομίσθιό τους, δίχως 
άλλη πσοσαύσηση. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για  τις Κυριακές.

ΑΡΘΡΟ 26
ΚΩ ΛΥΜ ΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Λποδονες δεν οφείλονται στον εργαζόμενο για  υπηρεσία που δεν 
ιασασνέθτκε ,κασόλου ή εν μέρει από, υπαιτιάτητά του.

2. \)  :o ra ύόμενος διατηρεί την αξίωση και τις αποδοχές, αν κωλύε
ται να εεκαστεί για  σπουδαίο λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 
σου.

Ζ '  ••τόνος, για  τον οποίο διατηρείται η κατά την προηγούμενη πα- 
:â r κϋωση αποδοχών δεν μπορεί να υπερβεί το μήνα γ ια  κάθε 
-·ι::ο . Γ  ακο έτος, μετά την πρόσληψη, ή τον μισό μήνα σε κάθε άλλη 
σεοιπτωαπ.

·. >.* ••τόνο; διάσκειασ του κωλύματος υπολογίζεται είτε εφάπαξ είτε 
·; πετισσοτετα διαστήματα πικρότερης χρονικής διάρκειας.

;. ' ποιοδόποτ: ποσο. το οποίο ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει 
πίτα την ,ιάσκεια του κωλύματος, λόγω υποχρεωτικής από το νόμο 
-.στυλίτη:, ικπ ίπτεται από τις οφειλόμενες αποδοχές.

’“ /.1 2 . r'.cüAKKiEiTwÇ

. ) vJsusvos -jrrovcsούται να αναγγνίλε: αμέαως ττην υπηρεσία

ρολογιακό έτος, κανονική άδεια απουσίας με πλήρες αποδοχές είκοσι 
τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες και αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμε
ρης εβδομάδος εργασίας είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, χωρίς να υπολο
γίζετα ι σε αυτές ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολείται 
λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας.

2. Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα για  κάθε έτος 
απασχόλησης επιπλέον του βασικού χρόνου κα ι μέχρι είκοσι έξι (26) ερ
γάσιμες ημέρες κα ι για  μισθωτούς με σύστημα πενθήμερης εβδομάδας 
εργασίας μέχρι είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες.

3. Η υπηρεσία στην οποία ανήκει ο μισθωτός χορηγεί υποχρεωτικά 
την κανονική άδεια που δικαιούται για  κάθε ημερολογιακό έτος κα ι σε 
περίπτωση που ο μισθωτός δεν την έχει ζητήσει. Η  λήψη της αδείας εί
ναι υποχρεωτική για  το μισθωτό. Η μη χορήγηση, ο περιορισμός ή ανά
κληση της κανονικής άδειας επιτρέπεται μόνο γ ια  την αντιμετώπιση 
εκτάκτων ή εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών.

4. Ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση, αν δεν του χορηγηθεί για  
οποιοδήποτε λόγο η κανονική που δικαιούται γ ια  κάθε έτος. Η ΔΕΤΑΠ 
καταβάλλει στον εργαζόμενο ως αποζημίωση τις  αντίστοιχες αποδοχές 
των ημερών άδειας που δεν χορηγήθηκαν προσαυξημένες κατά 100% .

5. Αν λυθεί η σχέση εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο ο εργαζόμενος 
δικαιούται τις αποδοχές τις· οποίες θα έπαιρνε, αν του εχορηγείτο η 
άδεια.

β. Άδειες για  μεταγγίσεις αίματος

Εργαζόμενοι της Επιχείρησης, οι οποίοι πάσχουν ή έχουν παιδιά που 
πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος 
δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον κα
νονική άδεια.

γ. Άδειες κύησης και τοκετού
1. Στις έγκυες εργαζόμενες στην Επιχείρηση χορηγείται από τον Γε

νικό Διευθυντή άδεια με πλήρη αποδοχές διάρκειας τεσσάρων μηνών 
ύστερα από προσκόμιση του πιστοποιητικού εγκυμοσύνης από τον αρμό
διο ασφαλιστικό φορέα. Η άδεια εγκυμοσύνης χορηγείται σύμφωνα με 
την θέληση της εγκύου σαράντα πέντε (45) έως εξήντα (60) ημέρες πριν 
από την πιθανή ημέρα τοκετού. Σε καμιά περίπτωση όμως το διάστημα 
μετά τον τοκετό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 75 ημέρες. Σε περί
πτωση που το παιδί γεννηθεί νεκρό ή πεθάνει μετά τον τοκετό η άδεια 
λήγει είκοσι 120) ημέρες μετά τον τοκετό ή του θανάτου του παιδιού.

2. Οι μητέρες εργαζόμενες στην Επιχείρηση δικαιούνται άδεια μη
τρότητας, για  τα δύο πρώτα χρόνια από το τοκετό δύο (2) ώρες την 
ημέρα για  τα άλλα δύο χρόνια μία (1) ώρα την ημέρα.

γ. Γονική άδεια και άλλες διευκολύνσεις
Στους εργαζόμενους στην Επιχείρηση με οικογενειακές υποχρεώσεις 

εφαρμόζονται ως προς την γονική άδεια ανατροφής ή άλλες διευκολύν
σεις οι διατάξεις του Ν. 1483 /1 9 8 4 .

ε. Ά δεια χωρίς αποδοχές
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κα ι εφόσον οι ανάγκες της Επιχείρησης 

το επιτσέπουν μπορεί ο Γενικός Διευθυντής, ύστερα απι γνώμη του αρ
μόδιου Προϊσταμένου να χορηγεί άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας μέχρι 
δέκα ( 10) εργάσιμες ημέρες μετά από γραπτή αίτηση του εργαζόμενου. 
Σε περίπτωση άρνησης του Γ ενικού Διευθυντή ο εργαζόμενος ζητάει την 
άδεια από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Γ ια  διάστημα πέρα των δέκα ημερών 
και για  σοβαρούς λόγους μπορεί να χορηγήσει το Δ.Σ. με απόφασή του.

στ. Ειδική άδεια εξετάσεων
1. Στους φοιτητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητές 

σπουδαστές Τ .Ε .Ι. και φοιτητές, προπτυχιακούς κα ι μεταπτυχιακούς 
χορηγείται κατά έτος ειδική άδεια εξετάσεων με αποδοχές, επιπλέον 
της τυχόν δικαιούμενης κανονικής άδειας με αποδοχές.

2. I I  διάρκεια της άδειας αυτής ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσι
με; η .μ ;;;; συνεχής ή διακεκομμένης και χορηγείται υποχρεωτικά κατά 
την εξεταστική περίοδο. Η συμμετοχή στις εξετάσεις αποδεικνύεται με 
3ί5αίωση της οικίας σχολής.

". '.Ά λες ειδικές άδειες
1. Σεου; συνδικαλιστές χορηγείται άδεια απουσίας με αποδοχές σύμ- 

εωνα κε σ ι; διατάξεις του Ν. 1264 /82  άρθρο 17.
2. Σε κείίκτω ση γάμου έξι (6) ημερών με αποδοχές ύστερα από από-

ταση -συ Γενικού Διευθυντή.
I. Σε κεσίκτωση θανάτου συγγενούς μέχρι κα ι 2ου βαθμού τρεις (3) 

- μ : : : ;  με κκοόονέ; από τον Γενικό Διευθυντή.
. Ιε :::ο:κτωση -σκετού συζύγου εργαζόμενου τρεις (3) ημέρες με

—- ο —  : .κο τον Γενικό Διευθυντή.



5. Στην ονομαστική εορτή του εργαζόμενου μία ημέρα με αποδοχές 
από τον Γενικό Διευθυντή.

6. Ολιγόωρες άδειες απουσίας κατά την διάρκεια της εργασίας μπο
ρεί να χορηγήσει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που ανήκει ο εργαζό
μενος γ ια  σοβαρούς λόγους, κοιτά την κρίση του.

7. Τέλος μπορεί να χορηγούνται στους εργαζόμενους εκπαιδευτικές 
άδειες γ ια  την επιμόρφωση των εργαζομένων. Η χορήγηση εκπαιδευτι
κής άδειας κα ι οι όροι με τους οποίους γίνετα ι καθορίζεται με απόφαση 
του Δ.Σ. μετά από σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή κοα γνώμη 
των Προϊσταμένων. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος υπερβεί αδικοαο- 
λόγητα την διάρκεια των οηωτέρω αδειών, ο εργαζόμενος θεωρείται ότι 
απουσιάζει αδικαιολόγητα οπότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πα
ρόντα Ο .Ε.Υ.
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ΑΠΟ ΖΗ Μ ΙΩ ΣΗ  Λ Ο ΓΩ  ΑΠΟ ΛΥΣΗΣ - 
Κ Α ΤΑ ΓΓΕ Λ ΙΑ Σ  ΤΗ Σ ΣΥΜ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - 

Π ΑΡΑΙΤΗ ΣΗ

1. Η αποζημίωση λόγω απόλυσης ή καταγγελίας της σύμβασης ερ
γασίας ή αποχώρησης από την υπηρεσία καθορίζεται ως εξής:

α. Γ ια  το προσωπικά της Επιχείρησης που έχει συνεχή υπηρεσία από 
2 μήνες μέχρι ένα έτος οι αποδοχές ενός μήνα, από 1 έτος συμπληρω
μένο μέχρι 4 έτη 2 μήνες, 4 έτη συμπληρωμένα μέχρι 6 έτη 3 μήνες, 6 
έτη συμπληρωμένα μέχρι 8 έτη, 4 μήνες, 8 έτη συμπληρωμένα μέχρι 
10 έτη 6 μήνες.

11 β. Γ ια  κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας μετά τα  δέκα κα ι μέχρι 
-ΐ'.άντα  έτη η πιο πάνω αποζημίωση προσαυξάνεται με το ποσό των 

ποδοχών ενός μήνα γ ια  κάθε επιπλέον έτος.

2. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάσει τις  ταχτικές 
τποδοχές του τελευταίου μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 
...ατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης οι μηνιαίες αποδοχές δεν λαμ- 
βάνονται υπόψη κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημε
ρομισθίου ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασίαζαμενο με τον αριθμό τριά
ντα (30).

3. Το προσωπικό που συμπληρώνει τις προϋποθέσεις γ ια  τη λήψη 
πλήρους σύνταξης γήρατος μπορεί να αποχωρεί από την υπηρεσία λαμ- 
βάνοντας τα  επικουρικά ασφαλισμένο το 40%  κα ι το μη επικουρικά 
ασφαλισμένο το 50%  της αποζημίωσης που ορίζεται στην παρ. 1 του 
άρθρου αυτού.

4. Αν η σύμβαση εργασίας διήρκεσε πάνω από ένα έτος κα ι λυθεί με 
το θάνατο του εργαζομένου καταβάλλεται στους κατά τις  διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα αναγκαίους κληρονόμους του. με εξαίρεση τα  ενήλικα 
τέκνα, το 50%  της αποζημίωσης που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
αυτού. Της αποζημίωσης αυτής δικαιούνται και τα  ενήλικα τέκνα εφό
σον φοιτούν σε δημόσια ή αναγνωρισμένη σχολή ή ανώτατο εκπαιδευ
τικό ίδρυμα κα ι δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

• 5. Η εφάπαξ αποζημίωση καταβάλλεται ανάλογα σε όσους αποχω
ρούν οικειοθελώς από την ΔΕΥΑΠ αφού συμπληρώσουν το 60ο έτος οι 
άνδοες και το 50ο οι γυναίκες ή ανεξάρτητα από ηλικία αν έχουν συ
μπληρώσει πραγματική υπηρεσία 20 ετών.

6. Το ύψος της αποζημίωσης όλων των περιπτώσεων προσαυξάνεται 
κατά το 1 /6  αυτού, έναντι αναλογίας δώρων και επιδόματος αδείας.

7. Ως χρόνος υπηρεσίας γ ια  την εφαρμογή των προβλεπομένων στο 
παρόν άρθρο υπολογίζεται κα ι ο διανυθείς στο Δήμο Πατρέων.
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
Έννοια Πειθαρχικού Αδικήματος
1. Κάθε παράβαση των καθηκόντων του προσωπικού με υπαίτια 

πράξη ή παράλειψη, που μπορεί να καταλογ.σθεί αποτελεί πειθαρχικό 
αδίκημα.

2. Το κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου καθήκον 
προσδιορίζεται τόσο από τις  διατάξεις, εγκυκλίους, οδηγίες κα ι διατα
γές που αφορούν την υπηρεσία του εργαζόμενου όσο και από την δια
γωγή που οφείλει να τηρεί, εξαιτίας της θέσης του, μέσα κα ι έξω από 
την υπηρεσία.

Πειθαρχικά αδικήματα
Μεταξύ των πειθαρχικών αδικημάτων περιλαμβάνονται ιδίως:

α. : ΐ ανάρμοστη και αναςιοποεπούς συαπεοισορά σε ώρα υπηρεσίας.

~Τ7. \
β. Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση τω ν υπηρεσιακά, 

θηκόντων η άρνηση εκτέλεσης υπηρεσιακών εντολών χαι η μη τή 
του ωραρίου εργασίας. . · ·

γ . Η  φθορά από κακή χρήση και απώλεια περιουσιακών ατοί) 
της Επιχείρησης ή ιδιοποίηση βητών, ,

δ. Κάθε πράξη ή παράλειψη γ ια  την υπηρεσία και το ήθος των e 
ζομένων στη ΔΕΥΑΠ. ~ '"Μ

ε. Η απόκρυψη πειθαρχικών παραπτωμάτων τόσο από τον υπι 
όσο κα ι από αυτούς που περιήλθε στην αντίληψή τους, 

στ. Η παράλειψη άσκησης πειθαρχικού ελέγχου, 
ζ. Η  χρήση γ ια  εργασίες έξω από τις αρμοδιότητες  της υπηρεσία* 

ριουσιακών στοιχείων της ΔΕΥΑΠ» -'· ίΤώ
η. Η συμμετοχή σε διαγωνισμό ή δημοπρασία προμήθειας ή ανά! 

έργου μέσω τρίτου προσώπου. ;~·· ·“ Γ
θ. Η απασχόληση σε παρεμφερείς με την ΔΕΥΑΠ δραστηριότη 

χωρίς ειδική άδεια της υπηρεσίας. *· '  . ~
ι. Η  πλημμελής εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, 
κ. Η καταβολή πλασματικών επιδομάτων ή  αποζημιώσεων.
4. Πειθαρχικές ποινές ...
Πειθαρχικές ποινές είνοκ ._
α. Η προφορική παρατήρηση και η  έγγραφη παροπήρηση. 
β. Η έγγραφη επίπληξη. :
γ . Το πρόσημο μέχρι του 1 /2 5  τω ν μηνιαίων ααιοδοχών. 
δ. Η προσωρινή παύση από μια μέρα μέχρι 2  μήνες. (ί
ε. Η οριστική απόλυση. ν .  '~

5. Πειθαρχικές δικαιοδοσίες ,
Πειθαρχική δικαιοδοσία ασκούν:
α. Ο ι πειθαρχικώς Προϊστάμενοι, 
β. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Πειθαρχικώς Προϊστάμενοι είναι: 
α. Ο Πρόεδρος του AJL 
β. 0  Γενικός Διευθυντής.
γ. Ο ι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών για  όλο το προσωπικό της υπηρεσί 

στην οποία προΐστανται. „
δ. Οι Προϊστάμενοι γραφείων ή συνεργείων γ ια  το προσωπικό ευ( 

νης τους. γ -
6 . Ό λοι οι πειθαρχικοί Προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλλουν τις  π

νές της προφορικής παρατήρησης-έγγραφης παρατήρησης κα ι έγγρ 
φης επίπληξης. · . . -

7. Την ποινή του προστίμου μπορούν να εκιβάλουν:
α. 0  Πρόεδρος του Δ.Σ. .-••-λ .·. ...
β. 0  Γενικός Διευθυντής, 
γ . Οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών. ■— ι·.
δ. Μεταξύ περισσοτέρων πειθαρχικών Προϊσταμένων, οι οπ ο ίος 

μοδίως επιλήφθηκαν, προτιμάτοα εκείνος που πρώτος κάλεσε σε ontf. 
γ ια . · ” , . · \ .

θ. Πειθαρχικό Συμβούλιο Γ-·*·'* υ* ,
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο που είναι πενταμελής κοα αποτελείται oc 

δύο μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, εκ των οποίων το ένα Προεδρεύει, œ 
τον Γενικό Διευθυντή, ornò Προϊστάμενο Υπηρεσίας, στην αρμοδιότη 
του οποίου δεν υπάγεται ο υπάλληλος κοα από τον εκπρόσωπο των ε 
γαζομένων στο Δ.Σ. της Επιχείρησης, εκδικάζει πειθοφχικά αδίκημα· 
που επισείρουν ποινές πέραν των αρμοδιοτήτων τω ν πειθαφχικών Πρι 
σταμένων ή μετά από δήλωση οηορμοδιότητας όλων τω ν πειθαφχικο 
Προϊσταμένων ή μετά οατό έφεση υπαλλήλου κατά οοεόφασης μονομ 
λούς οργάνου. .ν . . . . . . .

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει όλες τις ποινές πι 
προβλέποντοα από τον παφόντα οργανισμό.

Έφεση κοιτά των αποφάσεων του Πειθοφχυιοό Συμβουλίου γίνετ 
όπως ο νόμος ορίζει.

9. Εφέσεις
α. Οι πειθαρχικές αποφάσεις των μονομελών πειθαρχικών οργάνο 

υπόκεινται σε έφεση.
β. Η έφεση ασκείται μόνον οαώ αυτόν που τιμωρήθηκε μέσα σε πρι 

θεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πειθαφχιχής απόφι 
σης.

γ. Η έφεση και η προθεσμία για  την άσκηση οωτής ανοητίλλουν τ ι 
εκτέλεση της απόφασης. Αρμόδιο για  εκδίκοιση έφεσης είνοα το Πειθαι
χικό Συμβούλιο.
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j .  Απολογία
Με εξαίρεση την προφορική παρατήρηση ή την έγγραφη παρατή- 

η που αφού επιβληθεί γίνετα ι υπηρεσιακό σημείωμα του πειθαρχι- 
Προϊσταμένου προς το τμήμα προσωπικού γ ια  να ενημερωθεί ο ατο- 
>ς φάκελλος, καμμιά πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς την 
ηγούμενη κλήση σε απολογία.
. Η κλήση σε απολογία ορίζει με σαφήνεια το πειθαρχικό αδίκημα 
το οποίο ελέγχεται ο εργαζόμενος κα ι θέτει την προθεσμία μέσα 
I οποία πρέπει να απολογηθεί που δεν μπορεί να είναι λιγότερη των 
>ν (3) ημερών από την ημέρα της επίδοσής της.
. Η απολογία αποδίδεται με απόδειξη στον εγκαλούμενο. Σε περί
ση άρνησης παραλαβής του εγγράφου συντάσσεται σχετική πράξη 
θεωρείται ότι παρέλαβε το έγγραφο.
. Αν ο εργαζόμενος δεν απολογηθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζει 
ήση σε απολογία. θεωρείται αναπολόγητος κα ι προχωρεί η διόδι
α.
ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Πάτρας - ΔΕΤΑΠ 
λ. 21 Πειθαρχικό Μητρώο - Διαγραφή ποινών.
Η οποιαδήποτε πειθαρχική απόφαση καταόικασπκή ή απαλλα- 

ή αναγράφεται περιληπτικά στο μητρώο των πειθαρχικών ποινών 
τηρεί το τμήμα προσωπικού.
ντίγραφο της απόφασης μπαίνει στον ατομικό φάκελλο του εργαζο- 
1
. Οι πειθαρχικές αποφάσεις διαγράφονται κα ι αποσύρονται από τον 
.ικό φάκελλο μετά από την παρέλευση:
Ένα χρόνο γ ια  την επιβολή της ποινής της γραπτής επίπληξης.
Δύο χρόνων γ ια  ποινές προστίμου μέχρι των αποδοχών 15 ημε-

Τριών ετών για  ποινές προσωρινής απόλυσης.
L. Αργία
> προσωπικό τίθετα ι σε αργία:
Αν στερήθηκε της προσωπικής του ελευθερίας από προφυλά-

Σε αυτή την περίπτωση η αργία δεν μπορεί να παρα ια θ ιί πέραν των 
30 ημερών. j  '

12. Για  όσο διάστημα το προσωπικό μένει os κατάσταση αργίας: 
α. Αμοίβεται με το μισό των ταχτικών αποδοχών. 1  
β. Δεν προσέρχεται στην υπηρεσία. 7
γ. Διατηρεί τα  υπόλοιπα δικαιώματα του και έχει όλες τ ις  υποχρεώ

σεις που απορρέουν από τον οργανισμό. ; ί
13. Προσωπικό που τέθηκε σε αργία και τελεσίδικα αθωώθηκε δι

καιούται αναδρομικά την διαφορά των αποδοχών ποο του παραχρατή- 
θηκαν. >·.. f iè r s S i·  ·''

15. Πειθαρχικό απεσπασμένου προσωπικού
Το μόνιμο απεσπασμένο προσωπικό του Δήμου Ποπρέων πειθαρχικά 

διέπεται από τις  διατάξεις των υπαλλήλων τω ν Ο.Τ-Α.
16. Σε περίπτωση που υποπέσει σε πειθαρχκό παράπτωμα στην

Επιχείρηση, ο Γ  ενικός Διευθυντής ή ο Πρόεδρος του Δ2Σ. κινούν τις δια
δικασίες κα ι διαβιβάζουν όλα τα στοιχεία στον Δήμαρχο ο οποίος είναι 
πλέον αρμόδιος να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές. —------

ΑΡΘΡΟ 3 0  ;

ΕΡΜ ΗΝΕΙΑ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Ο .Ε .Τ .

1. Σε περίπτωση που ΔΕΤΑΠ αναλάβει και άλλες δραστηριότητες, 
σύμφωνα με τις  δυνατότητες που δίνονται από το νόμο πέρα από αυτές 
που αναφέρονται στο παρόντα Ο .Ε.Υ ., το A2L συμπληρώνει ή  και τρο
ποποιεί τον Ο.Ε.Υ. με -ης απαραίτητες διοικητικές ενότητες και τις 
αντίστοιχες περιγραφές αρμοδιοτήτων τους. Επίσης μπορεί να μετα
βάλλει τον αριθμό προσωπικού της Επιχείρησης; Γ ια όλες τις παρα
πάνω μεταβολές οι αποφάσεις του Δ.Σ. υπόκειντοα στην προβλεπόμενη 
από το νόμο διαδικασία έγκρισης και δημοσιεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 31 ""

1. Σε περίπτωση που μεταβληθεί το Νομικό -  Ιδιοκτησιακό καθε
στώς της ΔΕΤΑΠ (N. 1069 /8 0 ) το ταχτικό προσωπικό εξακολουθεί να 
απασχολείται στο φορέα που θα αναλάβει τα αντικείμενα της Επιχείρη
σης με όλα τα δικαιώματά του και σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις.

Αν τιμωρήθηκε με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής απόλυ- 
:αι μέχρι της τελεσίδικης έκδοσης απόφασης.
Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. αν εκκρεμεί ποινική ή πειθαρ- 
δίωξη σε βάρος εργαζομένου κα ι κρίνει ότι παραπέρα απασχόλησή 
:ποβαίνει σε βάρος της ΔΕΤΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 32

ΙΣ Χ Τ  TOT ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αρχίζει 
από την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 1 0 6 9 /8 0 .


