
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  18/20-12-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 197/2012 Θέμα:«Το με αριθμό 3507/08-10-2012 αίτημα και το με 

αριθμό4464/12-12-2012 σχετικό αίτημα υπαλλήλου της 
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 20 
Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιχείρησης με την επωνυμία  «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καθαριότητας 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 4532/17-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. 
που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 
(ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 
προκειμένου να συζητήσουν τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 8, 
δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Χρυσοχόου Παύλος

3 Χριστοφόρου Γεώργιος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα

4 Καρκατζίνος Νικόλαος

5 Αντωνιάδου Μαρία

6 Κεσίδη Αναστασία 

7 Τσολάκη Ελευθερία

8 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 

Κωστίκα Μαρία ως γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  7ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι  ο 
υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης είχε  υποβάλλει  προς το Δ.Σ.  το  με  αριθμό  3507/08-10-2012 
αίτημα με το οποίο αιτούνταν άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς οικογενειακούς  λόγους.  Το 
Διοικητικό Συμβούλιο ανέβαλλε τη συζήτηση του αιτήματος προκειμένου να υποβληθεί ερώτημα 
στο νομικό σύμβουλο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για το εάν είναι νομικά σύννομη και σε περίπτωση θετικής 
απάντησης,  με ποιες προϋποθέσεις  η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε υπάλληλο αόριστου 
χρόνου σε Δ.Ε.Υ.Α.. 

Η  Δ.Ε.Υ.Α.  υπέβαλλε  ερώτημα  στην  Ένωση  Δημοτικών  Επιχειρήσεων  Ύδρευσης 
Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) το οποίο απαντήθηκε από το νομικό της σύμβουλο, κ. Πάνο Ζυγούρη.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., κ. Ζυγούρη, και 
έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του   Ν.  1069/80,  του  Οργανισμού  Εσωτερικών  Υπηρεσιών  της 
Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  του  Κώδικα  Δημοτικών  και  κοινοτικών  υπαλλήλων,  του  Ν.  3986/2011,  του 
άρθρου 657 Α.Κ. , υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α., αορίστου χρόνου, δικαιούται άδειας άνευ αποδοχών 
για χρονικό διάστημα ενός έτους όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίος λόγος είναι εκείνος 
που ανάγεται σε πραγματικό γεγονός που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργαζομένου αλλά σε 
τυχαίο  γεγονός  (ασθένεια,  στράτευση),   που εμποδίζει  τον  υπάλληλο  να εργαστεί.  Σπουδαίος 
λόγος μπορεί να συνθέτει περιστατικό που αφορά τον εργαζόμενο (το πρόσωπο του) ή έξω από 
τον κύκλο αυτού και να αφορά πρόσωπα που βρίσκονται σε στενό σύνδεσμο με τον εργαζόμενο 
Ενδεικτικά  αναφέρονται  ως  σπουδαίοι  λόγοι  η  ασθένεια  του εργαζομένου,  ο  τραυματισμός,  η 
κυοφορία,  ο  τοκετός,  η  λοχεία,  θάνατος,  βαριά  ασθένεια  συζύγου  ή  τέκνου  ή  συγγενούς,  η 
φυλάκιση.
 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμό  4464/12-12-2012 αίτημα 
του υπαλλήλου αορίστου χρόνου κ. Μουζινά Κωνσταντίνου ο οποίος μετά την γνωμοδότηση του κ. 
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Ζυγούρη επανήλθε με νέα αίτηση προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια χρονικής διάρκειας δύο 
μηνών, ενός μήνα κανονικής και ενός μήνα άνευ αποδοχών, ήτοι από την 18/02/2013 έως και 
23/03/2013 και 25/03/2013 έως 24/04/2013 αντίστοιχα.

Ο  πρόεδρος  έχοντας  υπόψη  των  συνδυασμό  των  ανωτέρω διατάξεων  και  την  σχετική 
γνωμοδότηση  του  νομικού  συμβούλου  της  Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,  πρότεινε  την  αποδοχή  του  με  αριθμό 
4464/12-12-2012  αιτήματος  του  υπαλλήλου  αορίστου  χρόνου  κ.  Μουζινά  Κωνσταντίνου  για 
χορήγηση  αδείας  χρονικής  διάρκειας  δύο  μηνών,  ενός  μήνα  κανονικής  και  ενός  μήνα  άνευ 
αποδοχών,  ήτοι  από  την  18/02/2013  έως  και  23/03/2013  και  25/03/2013  έως  24/04/2013 
αντίστοιχα και  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου, το με αριθμό 4464/12-12-2012 αίτημα του υπαλλήλου αορίστου χρόνου κ. Μουζινά 
Κωνσταντίνου, την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α κ. Πάνου Ζυγούρη και 
τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει  το  από 4464/12-12-2012 αίτημα του υπαλλήλου αορίστου χρόνου κ.  Μουζινά 
Κωνσταντίνου για χορήγηση αδείας χρονικής διάρκειας δύο μηνών, ενός μήνα κανονικής 
και  ενός  μήνα  άνευ  αποδοχών,  ήτοι  από  την  18/02/2013  έως  και  23/03/2013  και 
25/03/2013 έως 24/04/2013 αντίστοιχα.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 18 και η απόφαση έλαβε τον αριθμό 
197/20-12-2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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