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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Αποφ.304/2015
Θέρμη 03-11-2015

«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 132/2015 (ΑΔΑ: Ω9ΠΒΟΛΖΛ-ΝΒΒ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης που εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, για
χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών από σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 του
άρθρου 20 του Ν. 2738/1999.
5. Την με αριθμό 3763/23-10-2015 ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (ΑΔΑ: ΩΘ50ΟΛΖΛΘΟΣ)
6. Την με αριθμό πρωτ. 3821/30-10-2015, αίτηση του κ. Κουτσάκη Κωνσταντίνου.

Αποφασίζουμε
Προσλαμβάνουμε για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας μας, με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας δύο (2) μηνών
και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα 11-11-2015 έως και 10-01-2016 τους παρακάτω:
Α/α
1

Επώνυμο
Κουτσάκης

Όνομα
Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο
Δημητρίου

Ειδικότητα

Χρονικό
Διάστημα
Απασχόλησης
11-11-2015
έως
και 10-01-2016

Χειριστής
Μηχανημάτων
έργου (JCB)
προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι έκτακτες ανάγκες από την κατασκευή των έργων
αποχέτευσης στη Δ.Ε. Βασιλικών ώστε να μην υπάρξουν εκτεταμένα προβλήματα στην
υδροδότηση των καταναλωτών, έχοντας υπόψη τόσο του γεγονότος ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
αδυνατεί να τις αντιμετωπίσει με το υφιστάμενο προσωπικό καθώς αυτό δεν έχει ενισχυθεί
με επιπλέον μόνιμο προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας μετά την επέκταση της χωρικής
αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. (ν.3852/2010), η οποία το επιβάρυνε με επιπλέον καθήκοντα.
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