
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Από  το  υπ’  αριθμ.  8/12-04-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 107/2018 Θέμα:  Πρόσληψη  προσωπικού  βάσει  των  προσωρινών 

πινάκων  κατάταξης  των  υποψηφίων  της  προκήρυξης 
3Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  03 

Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Θέρμης»  σε 

έκτακτη  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  1214/29-03-2018  έγγραφη  πρόσκληση  του 

Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 

του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα εννέα(9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Καλαμπίδης Δημήτριος
8. Φωτιάδης Αθανάσιος
9. Λεμονάκη Χρυσούλα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, 
γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται επείγουσα καθώς 
α) σχετικά με το 1ο θέμα και μετά από εκτίμηση των αναγκών της επιχείρησης, οι επιλεγέντες βάσει 
των προσωρινών  πινάκων κατάταξης  των υποψηφίων  της προκήρυξης  3Κ/2018 του ΑΣΕΠ θα 
πρέπει να προσέλθουν προς ανάληψη των καθηκόντων τους την 16η-04-2018 και έως τότε θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης τους. 
β) σχετικά με το 2ο θέμα κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη σχετικής απόφασης για την παράταση 
της  σύμβασης  προμήθειας  με  τίτλο:  «Προμήθεια  Ασφαλτομιγμάτων  και  γαλακτωμάτων  έτους 
2016» προκειμένου η επιχείρηση να μπορεί να προβαίνει σε εκτέλεση της, λαμβανομένου υπόψη 
και του γεγονότος ότι υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο σύμβασης.
Για το λόγο ότι υπάρχει αφενός περιορισμός χρόνου αφετέρου αυξημένες ανάγκες της επιχείρησης 
προς  υλοποίηση,  άμεσα  συνδεόμενες  με  τα  ανωτέρω  θέματα,  κρίνεται  αναγκαία  η  έκτακτη 
συνεδρίαση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η σύγκλιση της παρούσας συνεδρίασης
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του άρθρ.5  του  Ν.1069/80 « Το Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…»  

Βάσει των διατάξεων της παρ.  20 του άρθρου 21 του ν 2190/94 ‘Προσωπικό με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών’ παρ. 1 «Οι οικείοι  

φορείς προσλαμβάνουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  

κατά το παρόν άρθρο αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων χωρίς  

να αναμένουν 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 οικείους φορείς και απολύονται οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσει  

της  νέας  κατάταξης.  Οι  απολυόμενοι  λαμβάνουν  τις  αποδοχές  που  προβλέπονται  για  την  

απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία  

αυτή».

Δυνάμει  των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 4210/2013  (ΦΕΚ 254/21.11.2013 
τεύχος Α'):  Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

άλλες διατάξεις και του  κεφαλαίου Δ’ της προκήρυξης 3Κ/2018  (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2.2.2018) «Μετά 

την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον  

αυτεπάγγελτο  ή  κατ'  ένσταση  έλεγχο  του  Α.Σ.Ε.Π.,  …,  επιτρέπεται  η  πρόσληψη  με  σύμβαση  

εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  μη  ανανεούμενες,  μέχρι  του  αριθμού  των  

προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής των στους προσωρινούς αυτούς  

πίνακες, … Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό των θέσεων, που  

προκηρύσσονται ανά φορέα κατηγορία-κλάδο-ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται  

βάσει  των  προϋποθέσεων  και  της  διαδικασίας  της  παρούσας  παραγράφου,  διαρκεί  έως  την  

ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού  

του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους οκτώ  

(8) μήνες.

Ομοίως, σύμφωνα με το 9873/02-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση 

Προσωπικού  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  Τμήμα  Προσωπικού  Ιδιωτικού  Δικαίου,  σχετικά  με  την 

δυνατότητα  πρόσληψης  βάσει  των  προσωρινών  πινάκων  κατάταξης  των  υποψηφίων  της 

προκήρυξης 3Κ/2018 οι φορείς δύναται να προβούν στην πρόσληψη μέρους ή του συνόλου του 

αριθμού των υποψηφίων προς διορισμό από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης πριν δηλαδή την 

εξέταση  των  ενστάσεων.  Επιπροσθέτως  ειδικά  για  τις  θέσεις  που  αφορούν  σε  υπηρεσίες 

ανταποδοτικού  χαρακτήρα,  κατηγοριών  και  εκπαιδευτικής  βαθμίδας  ΔΕ  και  ΥΕ  δεν  απαιτείται 

απόφαση κατανομής καθόσον εξαιρέθηκαν ρητά με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 4368/2016.

Με βάση το άρθρο  59 του  Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.)  η πρόσληψη του 

έκτακτου προσωπικού γίνεται  από το Δ.Σ.  λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της εκάστοτε 
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ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η επιχείρηση απέστειλε, στους επιλεγέντες βάσει των 

προσωρινών  πινάκων  κατάταξης  του  ΑΣΕΠ,  προσκλήσεις  πρόσληψης  για  σύμβαση  εργασίας 

ορισμένου χρόνου και παρέλαβε αντίστοιχα υπεύθυνες δηλώσεις περί αποδοχής ή μη της θέσης.

Σύμφωνα  με  τις  υπεύθυνες  δηλώσεις  των  υποψηφίων  περί  αποδοχής  της  θέσης, 

αποδέχονται αυτή τρεις (3) εκ των επτά (7)επιλεγέντων και ειδικότερα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ Χ487732 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΖ293136 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΝΔΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ909281 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  πρόσληψη  των  ανωτέρω  υποψηφίων  που 

προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης και αποδέχτηκαν την θέση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας από 16 Απριλίου 

2018 και έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά την δημοσίευση της ατομικής 

πράξης διορισμού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την απαγόρευση της υπέρβασης της 

διάρκειας των οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ανωτέρω θα αμείβονται με 

βάση το ενιαίο  μισθολόγιο  του ν.  4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχος Α') και  η  δαπάνη 

μισθοδοσίας θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 60-01-00-0003 & 60-02-00-0003 προϋπολογισμού έτους 

2018. 

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση  του  Προέδρου,  τις  διατάξεις  του   άρθρ.5  του  Ν.  1069/80   και  τις  διατάξεις  του  ν 

4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Την  πρόσληψη  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  (Ι.Δ.Ο.Χ.)  πλήρους 

απασχόλησης χρονικής διάρκειας από 16 Απριλίου 2018 έως και την ανάληψη των καθηκόντων 

κάθε  υποψηφίου μετά την δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και με την απαγόρευση της υπέρβασης της διάρκειας των οκτώ (8) μηνών των 

κάτωθι υποψηφίων που προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ Χ487732
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΖ293136

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

ΜΑΝΔΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ909281
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2. Οι  ανωτέρω  θα  αμείβονται  με  βάση  το  ενιαίο  μισθολόγιο,  του  ν.  4354/2015  (ΦΕΚ 

176/16.12.2015 τεύχος Α') και η δαπάνη μισθοδοσίας θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 60-01-00-
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0003 & 60-02-00-0003 προϋπολογισμού έτους 2018. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 8 απόφαση 107/12-04-2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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