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Θέρμη 14-04-2015
 «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 37/2015 (ΑΔΑ: ΩΓΩ0ΟΛΖΛ-30Κ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  που  εγκρίνει  την  πρόσληψη  πέντε  (5)  ατόμων  των  κάτωθι 
ειδικοτήτων: μία (1) θέση ειδικότητας Δ.Ε. χειριστή μηχανημάτων έργου (JCB), μια (1) 
θέση Δ.Ε. υδραυλικών, μία (1) θέση Δ.Ε. οδηγών, μία (1) θέση Υ.Ε. οικοδόμων και μία (1) 
θέση Υ.Ε. εργατών, 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 815/03-04-2015 ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (ΑΔΑ: 7Κ3ΙΟΛΖΛ-
ΝΗΟ)
6. Τις με αριθμό πρωτ. 840/07-04-2015, 867/08-04-2015, 876/09-04-2015, 881/09-04-
2015 αιτήσεις των κ. Γερονικολάκη Νικολάου, Βάλαρη Αποστόλου, Μαυρίδη Νικολάου, και 
Φρασιά Γεωργίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
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 20-04-2015 έως και 19-06-2015 τους παρακάτω:

Α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Χρονικό 
Διάστημα 

Απασχόλησης
1 Γερονικολάκη Νικολάου Ευαγγέλου Δ.Ε. 

Υδραυλικών
20-04-2015  έως 
και  19-06-2015

2 Βάλαρη Αποστόλου Ευθυμίου Υ.Ε. Οδηγών 20-04-2015  έως 
και  19-06-2015

3 Μαυρίδη Νικολάου Χαραλάμπου Υ.Ε. Οικοδόμων 20-04-2015  έως 
και  19-06-2015

4 Φρασιά Γεωργίου Κωνσταντίνου Υ.Ε. εργατών 20-04-2015  έως 
και  19-06-2015

         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 καθώς και οι επισκευές των βλαβών που προέκυψαν λόγω 
των κακοκαιριών, 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 όσο και  του 
γεγονότος ότι ήδη ο όγκος των εργασιών είναι αυξημένος ενόψει και της θερινής περιόδου.

                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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