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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό 03/03-03-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

                   Αρ. Απόφασης 38/2023 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση  πρόσληψης 

προσωπικού 2μηνης διάρκειας για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή 

πρόσκαιρων αναγκών».                                                                                                  

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 03  του μηνός Μαρτίου  του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 535/16-02-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού      

κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους 

ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του   Ν. 1069/80. Η Συνεδρίαση 

πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  μελών  συμμετείχαν  τα 

έντεκα  (11) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Μανίτσας Δημήτριος - Βουλτσίδης Παναγιώτης - 

Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος – Σουρίνης Ιωάννης - 

Γεωργίου Ιωάννης- Καραβούζης Στυλιανός – Καζάρας Στέργιος 

Απόντες: ΚΑΝΕΙΣ 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.           

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο  (-2
ο
-)  τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης  αναφέρει ότι  οι 

δίμηνες συμβάσεις εξακολουθούν να εξαιρούνται των διαδικασιών ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε ν. 3812/2009 και συνάπτονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του 

άρθρου 206 παρ. 1 του  ν. 3854/2007. 

 

Όπως αναφέρεται στο  άρθρο 12 παρ. 22 ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει, 
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εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα 

μηνών. Επίσης, από την αναστολή του άρθρου 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ήτοι της Αναστολής Διορισμών και 

Προσλήψεων) εξαιρούνται, όπως προβλέπεται στην περίπτωση κγ’, μόνο: Το προσωπικό που 

προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων 

αναγκών. (άρθρο 4 παρ. 1 περ. κγ΄ ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2           

Ν. 4325/2015). 

Αυτή τη χρονική διάρκεια η Επιχείρηση πρέπει άμεσα να προβεί σε καθαρισμό όλων των δεξαμενών, 

καθώς και σε προληπτικές συντηρήσεις των πηγών και των δικτύων σε όλες τις Κοινότητες του νησιού. 

  

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εξυπηρετείται από 3 τακτικούς υπαλλήλους με την ειδικότητα του υδραυλικού, ενώ δε 

διαθέτει καθόλου τακτικό εργατικό προσωπικό, με αποτέλεσμα αυτό να αδυνατεί  να ανταποκριθεί 

πλήρως στις αναφερόμενες εργασίες.  

 

Προτεραιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι η αδιάλειπτη παροχή νερού στους καταναλωτές της και η 

διασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειας αυτού, με κάθε τρόπο  μέσω του περιορισμού των 

απωλειών, καθώς και η λήψη μέτρων για την εξασφάλιση ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι 

υγιεινό και καθαρό και είναι ασφαλής η μεταφορά του από τα σημεία υδροληψίας στις δεξαμενές 

υδροδότησης των οικισμών. 

 

Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να ληφθεί απόφαση, προκειμένου να προσληφθεί άμεσα ένας Εργάτης 

Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε.  με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών, ο οποίος  μαζί με τους υπάρχοντες 

υδραυλικούς, να ξεκινήσουν τις εργασίες προετοιμασίας του συστήματος υδροδότησης του νησιού 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καλοκαιρινής περιόδου. 

  

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).  

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης. 

 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα έντεκα παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 

του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Την πρόσληψη ενός   -1- Εργάτη Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε. δίμηνης διάρκειας. 

https://npid.gr/blog/laws/%CF%80-%CF%85-%CF%83-332006-%CF%86%CE%B5%CE%BA-28028-12-06-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B1/
https://npid.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-8-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%87%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1#2
https://npid.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-8-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%87%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1#2
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2. Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 

2023 του σκέλους εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.: 

      Κ.Α. 60-00  με τίτλο «Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού» ποσό 1.860,00 €                

και 

      Κ.Α. 60-03 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές και Επιβαρύνσεις Έμμισθου 

Προσωπικού» ποσό 414,60 € 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38/2023    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Μανίτσας Δημήτριος  

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος 

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   03-03-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

 
     Μανίτσας Κωνσταντίνος 
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