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Αριθμ. Αποφ.61/2015
Θέρμη 18-03-2015

 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:« Μετακίνηση προσωπικού»

                                                                                                                            
   Ο Πρόεδρος

                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4257/2014 ( Φ.Ε.Κ. 93/Τ.Α.’/ 14-4-2014)
3. Την με αριθμό 10/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., με την 

οποία εγκρίνεται η υποβολή αιτήματος στο Δήμο Θέρμης για την μετακίνηση οκτώ (8) 
ατόμων, για δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δύο(2) έτη.

4. Την  με  αριθμό  41/2015  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης 

5. Την με αριθμό 562/2015 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίνεται η μετακίνηση 
δύο  (2)  ατόμων,  υπαλλήλων της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την  αποδοχή  της  μετακίνησης  δύο  (2)  υπαλλήλων της  Δημοτικής  Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης με σχέση εργασίας 
αορίστου χρόνου:

− Γιαρμακόπουλου Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, ειδικότητας Δ.Ε. Φροντιστών, με 
βαθμό  Ε’,  για  το  χρονικό  διάστημα  από  1-4-2015  έως  31-03-2017  με  δυνατότητα 
παράτασης έως δύο (2) έτη, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. 

− Κεμενετζη Κυριάκου του Εμμανουήλ, ειδικότητας Δ.Ε. Υδραυλικών, με βαθμό Ε’, για 
το χρονικό διάστημα από 1-4-2015 έως 31-03-2017 με δυνατότητα παράτασης έως δύο 
(2) έτη, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

2. Η  δαπάνη  για  τη  μισθοδοσία  του  ανωτέρω  προσωπικού,  το  οποίο  θα  συνεχίσει  να 
διέπεται από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο 
οποίο υπαγόταν πριν τη μετακίνησή του, θα βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

3. Στον προϋπολογισμό έτους 2015, δεσμεύεται πίστωση ποσού 18.658,26 από τον Κ.Α. 
60.00.00.0002  «Τακτικες Αποδοχές  Προς. Τεχν.Υπηρ Τακτ» & ποσού 4.956,57€ από τον 
Κ.Α. 60.03.00.0002 «Εργοδοτικες Εισφορές Τεχν.Υπηρ Τακτ». Στους προϋπολογισμούς των 
επόμενων ετών θα προβλεφτεί αντίστοιχη πίστωση.

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: 6ΚΗΗΟΛΖΛ-ΚΜΙ
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