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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 2

ης
  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 
 

Αριθ. Απόφασης: 11/2021  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

             
ΠΕΡI: Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020.             
                                                                                                                                                                                                                                                                    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

 
Στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα 
Τετάρτη  και  ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από 
την αριθ. 356/04-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στο κάθε ένα από τα μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/1980. 
Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 
τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-
2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 
άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (11) μελών, στην τηλεδιάσκεψη 
συμμετείχαν  (08) συνολικά τακτικά μέλη,  δηλαδή: 
 

                ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                             ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ              
1. Μανίτσας Κωνσταντίνος                                         1. Ζαμπέκος Παναγιώτης 
2. Σαλταρής Αργύριος                                                2. Μαλλιαρός Σωτήριος     
3. Βουλτσίδης Παναγιώτης                                         3. Τσένης Γεώργιος 
4. Γκάγκος Αλέξανδρος                                                                                        
5. Καραβούζης Στυλιανός                                            
6. Κουτσουμανής Γεώργιος                                         
7. Λαμπρινίδης Λάμπρος 
8. Στάμος Βασίλειος 

   
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Εισάγεται προς συζήτηση το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης δηλ.: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175 του       
Ν. 4764/2020».                              

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι στις 24/12/2020 απεστάλη στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 
Χώρας το με αριθμ. πρωτ. 91546 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για ενημέρωση των ΟΤΑ α΄ και β΄  βαθμού 
στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: 
 
«… με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, παρέχεται  η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’  και β’  
βαθμού, να προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό με μέγιστη διάρκεια σύμβασης οκτώ μήνες για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης λήψης προληπτικών  ή κατασταλτικών μέτρων λόγω 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. 
Λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του κορωνοϊού COVID 19, με τις 
διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 4764/2020, αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος της (ήτοι 6-11-2020), η παρ. 2 
του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 και επέρχονται συγκεκριμένες μεταβολές στο ως άνω πλαίσιο, με σκοπό την 
απλούστευση, επίσπευση αλλά και επέκταση των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού αυτού. 
Ειδικότερα προβλέπεται ότι έως τις 28.2.2021, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, επιτρέπεται η 
πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για τις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών 
μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994. 
Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’  εξαίρεση του περιορισμού 
της παρ. 1  του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κατεπειγουσών αναγκών έχει έναρξη 
ισχύος την 6

η
 Νοεμβρίου 2020, οι συμβάσεις που θα συναφθούν δεν μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης πέραν 

της 6
ης

 Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών). 
……………..Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης…………….» 
 

ΑΔΑ: Ψ32ΒΟΕΥΣ-ΨΙΑ



                                                                                                                                                                

 2 

Κατόπιν των ανωτέρω, αυτή τη στιγμή κρίνεται αναγκαίο  η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που 
προέκυψαν στην Επιχείρηση από τη λήψη προληπτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσια υγείας και 
συγκεκριμένα στην πρόσληψη δύο (2) Υ.Ε. Βοηθών Εργατών Γενικών καθηκόντων, που θα διενεργηθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν και θα είναι διάρκειας τεσσάρων μηνών, 
ως βοηθοί της επίβλεψης ασφάλειας και υγιεινής στις ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Θ. με οδηγίες των υπευθύνων των διαφόρων 
τομέων και συγκεκριμένα: 
 

 Την παρακολούθηση του ποιοτικού ελέγχου των λυμάτων διενεργώντας οπτικούς ελέγχους στους 
ΒΙΟΚΑ, στη δεξαμενή απολύμανσης (στάθμη διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου και λειτουργία 
αντλίας απολύμανσης), καθώς και οπτικού ελέγχου των επεξεργασμένων λυμάτων στη δεξαμενή 
απολύμανσης και έλεγχο τυχόν παράσυρσης ιλύος σ’  αυτή. 

 Τον έλεγχο των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση 
των πιθανοτήτων μετάδοσης του νέου κορωνοϊού COV-2 από την κατανάλωση του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης (έκτακτες μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου).  

 
Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στην οποία ορίζεται το ονοματεπώνυμο 
του προσλαμβανόμενου το είδος της εργασίας και ο χρόνος διάρκειας αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2, 
και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει. 
 
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), 
αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. 
 
Η απόφαση δεν αποστέλλεται για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας (άρθρο 116 Ν. 4555/18), ούτε προβλέπεται η 
δημοσίευση της ανακοίνωσης στον Τύπο (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 86/2014).  
 
Μετά τα παραπάνω καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,  τις 
διατάξεις που αναφέρονται σ’  αυτή, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80,όπως ισχύουν και την με 
αριθμ. 00100/05-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΛΚΞΟΕΥΣ-ΤΓΥ), μετά από ψηφοφορία 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 
για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. από τη λήψη προληπτικών 
μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και ειδικότερα την πρόσληψη δύο Βοηθών – Εργατών 
Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε. των οποίων η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
212 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν και θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. 

2. Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από ίδιους 
πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τους Κ.Α. 60-01 με τίτλο «Αμοιβές Ημερομίσθιου Προσωπικού» και 
Κ.Α. 60-04 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές και Επιβαρύνσεις Ημερομίσθιου Προσωπικού» του 
Προϋπολογισμού Εξόδων έτους 2021 της Επιχείρησης, όπου υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις.  

              Οι αμοιβές του υπόψη προσωπικού καθορίζονται με το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄). 
  
Το μέλος κ. Στάμος Βασίλειος καταψηφίζει το θέμα. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2021    
 
                                                                
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Γκάγκος Αλέξανδρος 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Στάμος Βασίλειος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   11-02-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ΑΔΑ: Ψ32ΒΟΕΥΣ-ΨΙΑ
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