
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό 1ο  /2019 της συνεδρίασης των µελών ∆.Σ.  
Αριθµ. Απόφ. 3/2019 
 
Της συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης ∆υτικής 
Υπαίθρου Θες/νίκης µε διακριτικό τίτλο: «ΝΕΦΕΛΗ».  
Στην Γέφυρα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα αυτής, σήµερα 11/02/2019, ηµέρα ∆ευτέρα  και 
ώρα 13.30µµ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης, µετά 
από πρόσκληση του Προέδρου κ. Φωτόπουλου Ευθύµιο  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί επί συνόλου 11 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 10, δηλαδή:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΧΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 
∆ΕΛΗΠΑΤΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΓΚΑΜΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κος Φωτόπουλος Ευθύµιος κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης. 
Την τήρηση των πρακτικών έκανε η υπάλληλος της επιχείρησης Γιαµαλή Ιωάννα. 

ΘΕΜΑ 3: «Απόφαση πρόσληψης ∆ιευθυντή» 
 
 
Ο Πρόεδρος της επιχείρησης κος Φωτόπουλος Ευθύµιος κήρυξε την έναρξη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης ∆υτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης ‘Νεφέλη’ και 

εισηγούµενος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης  ανέφερε ότι η επιχείρηση την παρούσα στιγµή 

απασχολεί 12 άτοµα ως προσωπικό. Τα δέκα άτοµα απασχολούνται, µε συµβάσεις 

ορισµένου χρόνου, αποκλειστικά στην υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων 

«Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου ∆έλτα µε Παράρτηµα Ροµά» και «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου 

Χαλκηδόνος, στελεχώνοντας τις συγκεκριµένες δοµές.  Ενώ τα υπόλοιπα δύο, ένα άτοµο 

∆.Ε. µε σύµβαση αορίστου χρόνου και η ∆ιευθύντρια της επιχείρησης , κατηγορίας Π.Ε., της 

οποία η θητεία λήγει µε την λήξη της θητείας των µελών του ∆.Σ. της επιχείρησης, ήτοι 

31/08/2019, απασχολούνται σε όλες τις δράσεις και δραστηριότητες της επιχείρησης. 

 

Στη συνέχεια, σηµείωσε ότι η επιχείρηση στην παρούσα φάση υλοποιεί πλήθος 

συγχρηµατοδοτούµενων και µη προγραµµάτων των οποίων η υλοποίηση και διαχείριση 

απαιτεί εξειδικευµένο και κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό. Με δεδοµένο ότι η θητεία της 

∆ιευθύντριας της επιχείρησης λήγει µε την λήξη της θητείας των µελών του ∆.Σ. κρίνεται 

σκόπιµο η επιχείρηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση νέας 

προκήρυξης για την θέση του ∆ιευθυντή µε διάρκεια ίση µε την θητεία του νέου ∆.Σ. της 
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επιχείρησης,  προκειµένου να συνεχιστεί αδιάκοπα η εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης και 

προς αποφυγήν αρρυθµιών που µπορεί να προκύψουν από την έλλειψη ενός βασικού 

στελέχους της επιχείρησης.  

  

Παράλληλα, µε δεδοµένο ότι η επιχείρηση δεν χρηµατοδοτείται ούτε από τον κρατικό 

προϋπολογισµό, αλλά ούτε και από τους ΟΤΑ της οποίας είναι µέτοχοι, κρίνεται σκόπιµο το 

υπό πρόσληψη στέλεχος να διαθέτει υψηλά τυπικά προσόντα και µακρά εµπειρία, 

προκειµένου να είναι σε θέση να εντοπίζει ευκαιρίες χρηµατοδότησης και γενικότερα να 

διασφαλίζει το οικονοµικό µέλλον της εταιρίας µέσω της ανάληψης και υλοποίησης 

προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. και µη. Παράλληλα, το υπό πρόσληψη 

στέλεχος θα πρέπει να διαθέτει και εµπειρία πάνω στη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, 

καθώς και στη διαχείριση προγραµµάτων δια βίου µάθησης µε δεδοµένο ότι η επιχείρηση 

αποτελεί Κε.∆ι.Βι.Μ.2.   

 

Για το λόγο αυτό προτείνεται η πρόσληψη νέου ∆ιευθυντή στην επιχείρηση, του οποίου η 

σύµβαση θα ακολουθήσει τη θητεία των µελών του νέου ∆.Σ. της επιχείρησης, ήτοι από 

01/09/2019 έως 31/08/2023.  

 

Η πρόσληψη του ∆ιευθυντή επιχείρησης θα γίνει σύµφωνα µε όσα προβλέπονται τόσο στον 

κανονισµό εσωτερικών υπηρεσιών όσο και στον κανονισµό προσωπικού της επιχείρησης.  

Ειδικότερα, για την πρόσληψη του εν λόγω στελέχους θα πρέπει: 

• να συσταθεί τριµελής επιτροπή, 

• να προσδιορισθούν τα γενικά και τα ειδικά προσόντα και 

• να οριστεί ο χρόνος και ο τόπος υποβολής των αιτήσεων.  

 

Ενώ, σε επόµενη απόφαση θα εγκριθεί και το σχέδιο της προκήρυξης. 

 

Η πρόβλεψη της µισθολογικής δαπάνης αναφέρεται στους Κ.Α. 60.00.00.6021 και Κ.Α. 

60.03.00.6042 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019. 

 

Τα µέλη του ∆.Σ της επιχείρησης αφού άκουσαν την εισήγηση του προέδρου και 

λαµβάνοντας υπόψη:  

• Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2, περιπτ. ιβ του Ν. 2190/94  

• Τον εσωτερικό κανονισµό υπηρεσιών της επιχείρησης 

• Τον κανονισµό προσωπικού της επιχείρησης  

• Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό της επιχείρησης 

 

προέβησαν σε διαλογική συζήτηση, όπου: 
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ 

Α. Την πρόσληψη ∆ιευθυντή της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης ∆υτικής Υπαίθρου 

Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» επί θητεία, µε θητεία ίση µε τη θητεία των µελών του νέου ∆.Σ. της 

επιχείρησης, ήτοι από 01/09/2019 έως 31/08/2023. 

 

Β. Την πρόβλεψη της µισθολογικής δαπάνης στους Κ.Α. 60.00.00.6021 και Κ.Α. 

60.03.00.6042 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 και ανάλογες πιστώσεις 

θα εγγραφούν στους προϋπολογισµούς και των επόµενων ετών. 

 

Γ.  Τα βασικά τα προσόντα του ∆ιευθυντή θα είναι κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

1. Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ. 

2. Τουλάχιστον 5ετής εµπειρία στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, καθώς και στη 

διαχείριση προγραµµάτων δια βίου µάθησης,  επιχειρηµατικότητας και ευάλωτων οµάδων 

πληθυσµού.  

3. Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερµανικής ή της ιταλικής 

γλώσσας.   

 

∆. Ορίζει τριµελή επιτροπή για την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης τους κάτωθι: 

1. Σαραφίδης Κωνσταντίνος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης  

2. Σταµατάκης Σπυρίδων, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης  

3. ∆εληπατίδης Μιχάλης, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης  

 

Ε. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων της 

επιχείρησης για 10 ηµέρες (ηµερολογιακές) από την ηµεροµηνία την ηµεροµηνία ανάρτησης. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην έδρα της επιχείρησης στην οδό 

∆ηµοκρατίας 25, στη ∆.Κ. Γέφυρας του ∆ήµου Χαλκηδόνος. Ενώ, αποφασίστηκε ότι σε 

επόµενη απόφαση θα εγκριθεί και το σχέδιο της προκήρυξης.   

 

Ζ. Η πρόσληψη του ∆ιευθυντή θα γίνει µε νεότερη απόφαση µας µετά από την σχετική 

έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 3/2019. 

Σωστό απόσπασµα 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΝΕΦΕΛΗ» 

& ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΛΤΑ 

 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
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