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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:« Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών  της υπηρεσίας»

                                                                                                                            
1. Την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών 
προς  τους πολίτες του Δήμου.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
3. Τις  διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την 
περίπτωση κ της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999.
4. Την με αριθμό 109/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΟΛΖΛ-ΛΤΒ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης που εγκρίνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα πέντε 
(5) ατόμων της ειδικότητας Βοηθού – Εργάτη γενικών καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
5. Την με αριθμό 2693/22-07-2013 ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΟΛΖΛ-
ΤΗΤ)
6. Τις με αριθμό πρωτ. 2715/23-07-2013,2716/23-07-2013,2774/25-07-2013, 2781/25-
07-2013, 2798/26-07-2013, αιτήσεις  των Κοτόπουλος Γεώργιος, Φουρκιώτης Γεώργιος, 
Ξανθός Αναστάσιος, Παχίτσας Μιχαήλ, Παπαευαγγέλου Ευάγγελος αντίστοιχα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προσλαμβάνουμε  για  κάλυψη  εποχικών  και  πρόσκαιρων  αναγκών  της  υπηρεσίας  μας, 
προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι  έκτακτες ανάγκες λόγω βλαβών που προέκυψαν στα 
δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης από την υπέρμετρη κατανάλωση τόσο του υδρευτικού ύδατος 
λόγω  καλοκαιρινής  περιόδου  όσο  και  του  αρδευτικού  που  οφείλεται  στο  πότισμα  των 
αγροκαλλιεργειών,  λαμβανομένου  υπόψη  και  του  γεγονότος  ότι  αφενός  συμβάσεις 
αντιστοίχων  ειδικοτήτων  έχουν  λήξει,  αφετέρου  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  αδυνατεί  να  τις 
αντιμετωπίσει  με  το  υφιστάμενο  προσωπικό  καθώς  επίκεινται  οι  καλοκαιρινές  άδειες  του 
προσωπικού με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπισθούν οι αυξανόμενες ανάγκες 
ενώ παράλληλα απαιτούνται και συντηρήσεις των δικτύων προκειμένου να μην υπάρξουν 
εκτεταμένα  προβλήματα  στην  υδροδότηση  των  καταναλωτών, με  σύμβαση  εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας δύο (2) μηνών και ειδικότερα για 
το χρονικό διάστημα 01-08-2013 έως 01-10-2013 τους παρακάτω:

Α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Χρονικό 
Διάστημα 

Απασχόλησης
1 Κοτόπουλος Γεώργιος Βασίλειος Υ.Ε.  Βοηθοί  – 

Εργάτες γενικών 
καθηκόντων

01-08-2013  έως 
01-10-2013

2 Φουρκιώτης Γεώργιος Ιωάννης Υ.Ε.  Βοηθοί  – 
Εργάτες γενικών 
καθηκόντων

01-08-2013  έως 
01-10-2013

3 Ξανθός Αναστάσιος Παρασκευάς Υ.Ε.  Βοηθοί  – 
Εργάτες γενικών 
καθηκόντων

01-08-2013  έως 
01-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΨΟΛΖΛ-ΝΥ2



4 Παχίτσας Μιχάλης Γεώργιος Υ.Ε.  Βοηθοί  – 
Εργάτες γενικών 
καθηκόντων

06-08-2013  έως 
06-10-2013

5 Παπαευαγγέλου Ευάγγελος Κωνσταντίνος Υ.Ε.  Βοηθοί  – 
Εργάτες γενικών 
καθηκόντων

01-08-2013  έως 
01-10-2013

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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