
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  28/04-11-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 241/2020 Θέμα:  Πρόσληψη  προσωπικού  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου 
Χρόνου(ΣΟΧ1/2020)  μετά  από  επανακατάταξη  δυνάμει  της 
103/2020 απόφασης του Αποκεντρωμένου Τμήματος του ΑΣΕΠ 
Θεσσαλονίκης.

Στη Θέρμη, σήμερα 04 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Συνεδρίασαν εκτάκτως, 

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 

11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης»  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  5234/03-11-2020 έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  που 

επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 

(ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Κουσούλης Γεώργιος

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Ιωσηφίδης Ιωάννης
4. Καρκαλή Μαρία 4. Λιόλιος Αντώνιος
5. Δημητρίου Δημήτριος 5. Γαντάς Σπυρίδων
6. Χατζηδημητρίου Φανή

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Η σύγκληση της παρούσας συνεδρίασης θεωρείται επείγουσα καθώς θα πρέπει άμεσα να γίνει η 
πρόσληψη του υποψηφίου για τη θέση Δ.Ε. Υδραυλικών μετά από την κοινοποίηση στη Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης της θετικής κρίσης (αρ. απόφασης 103/2020) του Α.Σ.Ε.Π. επί της υποβληθείσας ένστασης 
του εν λόγω υποψηφίου.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η σύγκληση της παρούσας συνεδρίασης

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι 

σύμφωνα  με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση,  

διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην  

επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…» 

Στη συνέχεια  είπε  στα  μέλη  ότι  με  την  με  αριθμό  144/2020  απόφαση  του  Δ.Σ.  εγκρίθηκε  η 

πρόσληψη  προσωπικού  οκτάμηνης  διάρκειας  σύμφωνα  με  τον  Πίνακα  κατάταξης,  μετά  την 

ολοκλήρωση  της  διαδικασίας,  της  με  υπ'  αριθμ.  ΣΟΧ  1/  2678/26-06-2020  των  κάτωθι  8 

επιτυχόντων στις αντίστοιχες θέσεις και ειδικότητες.

ΑΔΑ: Ψ94ΝΟΛΖΛ-Ι3Χ



Αριθμός Αίτησης Ονοματεπώνυμο Κλάδος/Ειδικοτητα

1 3055/13-07-2020 Λ……..Υ Κ………Α Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2 3100/14-07-2020 Π……..Υ Χ……..Σ Δ.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

3 2965/09-07-2020 Κ…….Σ Κ……….Σ Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

4 3004/10-07-2020 Γ……Α Ε…Ρ Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

5 3056/13-07-2020 Τ…..…Σ Φ……Σ Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

6 2978/09-07-2020 Δ….Σ Ν……Σ Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

7 3057/13-07-2020 Γ…………..Σ Ι…..Σ Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8 3053/13-07-2020  Α………Σ Π……..Σ Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Μετά την ανάρτηση των πινάκων και τη λήψη σχετικής απόφασης υποβλήθηκε στον ΑΣΕΠ ένσταση 

ενδιαφερόμενου για τη θέση Δ.Ε. Υδραυλικών του οποίου η αίτηση δεν παραλήφτηκε ποτέ από την 

Δ.Ε.Υ.Α.  κατά την ορισμένη χρονική περίοδο αποστολής των αιτήσεων.  Σημειώνουμε  δε ότι  η 

αποστολή των αιτήσεων γινόταν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω email, λόγω της πανδημίας covid-19.  

Με το με αρ.πρωτ.22628-30/10/2020 έγγραφο του ΑΣΕΠ κοινοποιήθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α. η με αριθμό 

103/2020 απόφασης του επί της ενστάσεως του κ. Τ….η Δ…….υ, υποψηφίου με την ειδικότητα ΔΕ 

Τεχνίτες  –  Υδραυλικοί  (κωδ.θέσεων  102)  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.ΣΟΧ1/2678/26-6-2020 

ανακοίνωσης. Βάσει της 103/2020 απόφασης ο ΑΣΕΠ κάνει δεκτή την ένσταση του κ. Τ….η Δ…….υ, 

και υποχρεώνει την επιχείρηση να προβεί στην εκ νέου κατάταξη του.

Μετά την ολοκλήρωση της νέας κατάταξης ο κ.  Τ…..ς  Δ…….ς καταλαμβάνει  την 7η θέση στον 

πίνακα κατάταξης Δ.Ε.  Υδραυλικών.  Λαμβάνοντας υπόψη την μη αποδοχή της θέσης  των δύο 

πρώτων καταταγέντων ο κ.  Τ…..ς  Δ…….ς κατατάσσεται  στην 5η θέση Δ.Ε.  Υδραυλικών.  Ως εκ 

τούτου ο υπάλληλος κ.  Α………Σ Π……..Σ με αριθμό αίτησης 3053/13-07-2020 ο οποίος είχε και 

κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης πρέπει να αποχωρήσει.

Ακολούθως η Αν. Γενική Διευθύντρια, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την ολοκλήρωση της 

νέας κατάταξης σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΑΣΕΠ, πρότεινε την πρόσληψη του κ. Τ….η Δ…….υ 

στη θέση Δ.Ε. Υδραυλικών. Ο κ. Τ…..ς Δ…….ς θα απασχοληθεί για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα 

που απομένει από την έναρξη της οκτάμηνης απασχόλησης του προκατόχου κ. Α………Σ Π……..Σ και 

όπως αυτό είχε οριστεί με την 144/2020 απόφαση του Δ.Σ. . Ημερομηνία πρόσληψης προτείνεται η 

9η/11/2020. 

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 και τις ισχύουσες διατάξεις,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Την πρόσληψη του κ. Τ….η Δ…….υ του Φ…..υ στη θέση ΔΕ Υδραυλικών με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  (Ι.Δ.Ο.Χ.),  πλήρους  απασχόλησης,  σύμφωνα  με  τις 

κείμενες διατάξεις και τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

2. Ο κ. Τ…..ς Δ…….ς θα απασχοληθεί για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που απομένει από την 

έναρξη της οκτάμηνης απασχόλησης του προκατόχου κ. Α………Σ Π……..Σ και όπως αυτό είχε 

οριστεί με την 144/2020 απόφαση του Δ.Σ. 

3. Ημερομηνία πρόσληψης ορίζεται η 9η -11-2020.

4. Ο  ανωτέρω  θα  αμείβεται  με  βάση  το  ενιαίο  μισθολόγιο,  του  ν.  4354/2015  (ΦΕΚ 

176/16.12.2015 τεύχος Α').

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 28 απόφαση 241/04-11-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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