
  

 

 

Αριθ.Αποφ. 4/2013  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/2013  

της συνεδρίασης της επιτροπής προσωπικού που ορίστηκε 

 με την  απόφαση 5/2013 του Δ.Σ. της 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση πινάκων για την πλήρωση των Θέσεων, της προκήρυξης με 

αριθ.πρωτ. 1451/07-11-2013- ΣΟΧ 4/2013  
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Σήμερα, 05-12-2013 και ώρα 10.00 στα γραφεία της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου  

Αλεξάνδρειας, συνεδρίασε η επιτροπή προσωπικού (που συστάθηκε με την αριθ.5/2013 απόφαση 
του Δ.Σ.)  ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της για λήψη 
απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.   Κατάρτιση πινάκων  για την πλήρωση των Θέσεων, της προκήρυξης με αριθ.πρωτ. 

1451/07-11-2013- ΣΟΧ 4/2013. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού 
σε σύνολο τριών (3) μελών της επιτροπής ήσαν παρόντα τρία (3) μέλη ως ακολούθως:  

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΤΣΙΑΜΤΣΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ  ΚΑΝΕΝΑΣ 
2. ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
3. ΛΑΧΑΝΗ ΟΛΓΑ  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.   

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε 
τα εξής:  

Η  Επιχείρηση  έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 

για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 

28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-

6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012). 

4. Την παρ.3 του άρθρου 2 της 33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει (προκειμένου για 

επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997). 

5. Την υπ΄ αριθμ. 47/19-3-2013 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας με θέμα «Λήψη απόφασης για την υποβολή 

αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΔΗΜΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 



  

δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας». 

6. Την υπ΄ αριθμ. 2990/15-04-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών με θέμα « εισήγηση επί αιτημάτων για την έγκριση απασχόλησης 

εποχιακού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή 

Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας για το έτος 2013». 

7. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110/15320/23.08.2013 Εγκριτική Απόφαση 

της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ΄ αριθ. 33/2006 ΠΥΣ  (ΦΕΚ 280/Α΄) 

όπως ισχύει, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. οικ.36209/30-8-2013 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». 

8. Την υπ' αριθμ. 210/27-9-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας με θέμα 

«καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για το έτος 2013». 

9. Τον Εσωτερικό  Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης 

10. Την υπ΄ αριθμ. 1415/31-10-2013 βεβαίωση του Προέδρου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας περί 

ύπαρξης πιστώσεων  
ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

110 
Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου  Αλεξάνδρειας 
Αλεξάνδρεια 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

5 1 

111 
Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου  Αλεξάνδρειας 
Αλεξάνδρεια 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

5 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη, τις 

αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,  
 

 

 

 

 

 
 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ: 
 

 

 

 

 

 



  

 



  
 



  

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2013. 
 
 
Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.  

 
 
 

 
 
1. ΤΣΙΑΜΤΣΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 
 
2. ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
 
3. ΛΑΧΑΝΗ ΟΛΓΑ 


