
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  6/08-04-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 82/2019 Θέμα: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  8 

Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 1719/04-04-2019 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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Δημητρίου Δημήτριος

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Λεμονάκη Χρυσούλα

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Κουσούλης Γεώργιος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Χρυσοχόου Παύλος
8. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
9. Πιστέλας Ευστάθιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Δ/ντρια  Διοικητικών  & Οικ.  Υπηρεσιών κ.  Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι η Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης μετά τη συνένωση των Δήμων Βασιλικών, Θέρμης και Μίκρας βάσει των διατάξεων του ν. 
3852/2010,  εξυπηρετεί στο σύνολο δέκα επτά (17) οικισμούς,  ένα γεγονός που από μόνο του 
δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον η ΔΕΥΑ Θέρμης καλείται λόγω 
των έργων υψηλού προϋπολογισμού που έχει  αναλάβει,  τα περισσότερα  εκ των οποίων έχουν 
ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, να αντεπεξέλθει σε αυξημένο όγκο εργασιών γεγονός που απαιτεί προσωπικό 
το οποίο η επιχείρηση δεν διαθέτει. Σημείωσε δε, ότι η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί το τελευταίο 
χρονικό διάστημα και από το γεγονός ότι έχει εκπνεύσει ο χρόνος μετακίνησης και έχει αποχωρήσει 
το προσωπικό το οποίο είχε μετακινηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4257/2014 
από το Δήμο Θέρμης ώστε η Δ.Ε.Υ.Α. να μπορεί να ανταποκριθεί κατά το δυνατό στις αυξημένες 
ανάγκες, με αποτέλεσμα σήμερα να μην επαρκεί το υφιστάμενο προσωπικό για την κάλυψη ακόμη 
και των βασικών αναγκών.   

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια  τόνισε,  ότι  η Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης δεν έχει  προχωρήσει  σε καμία 
απολύτως  νέα  πρόσληψη  επιστημονικού  προσωπικού,  με  συνακόλουθο  αποτέλεσμα  το  ήδη 
επιβαρυμένο υφιστάμενο προσωπικό να επιφορτιστεί με επιπλέον εργασίες.

Προκειμένου,  αφενός  να  διασφαλισθεί  η  ομαλή  ροή  εκτέλεσης  των  εργασιών  της 
επιχείρησης,  αφετέρου  να  μη  χαθούν  πολύτιμοι  πόροι  και  εισροές  χρηματοδοτήσεων  των 
ενταγμένων σε επιχορηγούμενα προγράμματα έργων,  ο Πρόεδρος είπε ότι κρίνεται αναγκαίο να 
προχωρήσουμε στη πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών. 
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Σύμφωνα  με  το  με  αριθμό  3955/21-01-2019  έγγραφο  του  Υπ.  Εσωτερικών 
«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού 
και  στα  ΝΠΙΔ  αυτών  περ.  Γ  «Αιτήματα  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  (άρθρ.  107  του  ν. 
4483/2017)» για την πρόσληψη των ανωτέρω εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι 
ανωτέρω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, 
όπως ισχύει. 

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και α) τις διατάξεις του άρθρου 21 
του Ν. 2190/94 όπως αυτό ισχύει, β)  την με αριθμό οικ. 3955/21-01-2019  εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών γ)τις διατάξεις του Ν. 1069/80 που διέπει τις Επιχειρήσεις Ύδρευσης 
Αποχέτευσης ε)τις διατάξεις του Ν.3463/06 ζ) το άρθρο 58 του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης «Η 
πρόσληψη  του  έκτακτου  προσωπικού  γίνεται  ……  από  το  Δ.Σ.  λαμβανομένων  υπόψη  των  
διατάξεων  της  εκάστοτε  ισχύουσας  νομοθεσίας..»,  η)  τις  διατάξεις  του  Ν.   3852/2010 Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ Άρθρ. 1 Σύσταση Δήμων παρ. 19 Νόμος Θεσσαλονίκης περ. 
Α12 Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: Δήμος Θέρμης με έδρα τη Θέρμη αποτελούμενος από τους  
δήμους  α.  Θέρμης  β.  Μίκρας  γ.  Βασιλικών,  οι  οποίοι  καταργούνται  και  του  άρθρου  107 
Επιχειρήσεις δήμων του ν 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»  1. Οι δήμοι μπορεί να έχουν 
μόνον:  α)μία  κοινωφελή  επιχείρηση,  β)μία  δημοτική  επιχείρηση  ύδρευσης  αποχέτευσης 
(Δ.Ε.Υ.Α.) θ) το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. παρέχει υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα 

πρότεινε να προβεί η Επιχείρηση στον προγραμματισμό για την πρόσληψη προσωπικού των 
κάτωθι ειδικοτήτων:

Α.
Α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Ένα(1) 8μηνο
2 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. Ένα(1) 8μηνο
3 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου Δ.Ε. Ένα(1) 8μηνο
4 Τεχνίτες - Υδραυλικοί Δ.Ε. Δύο (2) 8μηνο
5 Εργάτης Ύδρευσης Αποχέτευσης Υ.Ε. Ένα(1) 8μηνο

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου, τις αυξημένες ανάγκες της επιχείρησης και τις ισχύουσες διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
1. Τον  προγραμματισμό  της  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών ως εξής:
Α. 

Α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Ένα(1) 8μηνο
2 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. Ένα(1) 8μηνο
3 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου Δ.Ε. Ένα(1) 8μηνο
4 Τεχνίτες - Υδραυλικοί Δ.Ε. Δύο (2) 8μηνο
5 Εργάτης Ύδρευσης Αποχέτευσης Υ.Ε. Ένα(1) 8μηνο

2. Για τη μισθοδοσία του ανώτερου προσωπικού θα υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό 
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης οικονομικού έτους 2019.

3. Η μισθοδοσία του ανώτερου προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α. 60.01 «Μεικτές Αποδοχές» & 
Κ.Α. 60.02 «Εργοδοτικές εισφορές» με το ποσό των 30.276,00€ & 7.843,14€ αντίστοιχα. Για τη 
μισθοδοσία  του  ανωτέρου  προσωπικού  θα  προβλεφθεί  σχετική  πίστωση  και  στον 
προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης οικονομικού έτους 2020.

4. Δίνει  εντολή  η  απόφαση  αυτή  να  διαβιβασθεί  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Μακεδονίας 
Θράκης  προκειμένου  να  δρομολογηθούν  οι  διαδικασίες  για  την  έγκριση  των  αιτούμενων 
προσλήψεων.

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα απαιτηθούν για 
την ολοκλήρωση των προσλήψεων μετά την σχετική έγκριση.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 6 απόφαση 82/08-04-2019
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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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