
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  2/11-02-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 24/2013 Θέμα:« Αίτημα των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης οι 

οποίοι  προσλήφθηκαν μέσω του ειδικού προγράμματος 
επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.  «ολοκληρωμένης παρέμβασης 
για  ανέργους  από  την  Επιχείρηση<  TATE AND LYLE GREECE 
A.E.> «ΠΡΏΗΝ ΒΙΑΜΥΛ».

».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  11 
Φεβρουαρίου  2013  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  18:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 469/06-02-2013 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». 
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 (Αντιπρόεδρος) 2 Τσολάκη Ελευθερία 

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα

4 Χριστοφόρου Γεώργιος 

5 Κουγιάμης Αργύριος

6 Μπαντής Μερκούριος(αναπληρωματικό μέλος)

7 Αντωνιάδου Μαρία

8 Κεσίδη Αναστασία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών το 
με αριθμό 386/31-01-2013 αίτημα των ένδεκα (11) υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης όπως αυτό 
υπογράφεται,  οι  οποίοι  προσλήφθηκαν  μέσω  προγράμματος  του  Ο.Α.Ε.Δ.  «ολοκληρωμένης 
παρέμβασης για ανέργους από την Επιχείρηση<  TATE AND LYLE GREECE A.E.> «ΠΡΏΗΝ ΒΙΑΜΥΛ»  με το 
οποίο αιτούνται τη χορήγηση βεβαίωσης ότι οι παρεχόμενες προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης υπηρεσίες 
τους είναι απαραίτητες. 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε  στα  μέλη,  ότι  αφενός  τα  καθήκοντα  που  ασκούν  οι 
συγκεκριμένοι  υπάλληλοι  δεν  μπορούν  να  εκτελεστούν  από  άλλους  εργαζόμενους  κατά  την 
παρούσα περίοδο καθώς η επιχείρηση δεν έχει τη  δυνατότητα να τους αντικαταστήσει λόγω του 
περιορισμού των προσλήψεων( άρθρ11 του ν. 3833/2010) και το κενό που θα δημιουργηθεί θα 
είναι  δυσαναπλήρωτο  με  αποτέλεσμα  την  δυσχερή  λειτουργία  της  επιχείρησης,  αφετέρου  οι 
ανωτέρω εργαζόμενοι προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α., έχουν 
τοποθετηθεί σε θέσεις που συμβάλλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία της και σαφώς η παροχή 
των υπηρεσιών τους θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη που απορρέει όχι μόνο από το χαρακτήρα 
των εξυπηρετούμενων αναγκών αλλά και του γεγονότος ότι οι ανάγκες της επιχείρησης έχουν 
κατακόρυφα αυξηθεί λόγω της ενοποίησης των τριών Δήμων (πρώην Δήμος Θέρμης,  Μίκρας και 
Βασιλικών) και η επιχείρηση δεν δύναται να τις καλύψει με το υφιστάμενο προσωπικό.
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Για  τους  ανωτέρω λόγους  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  τη  χορήγηση  σχετικής  βεβαίωσης  ότι  οι 
παρεχόμενες  προς  τη  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  υπηρεσίες  των  ένδεκα  (11)  υπαλλήλων  οι  οποίοι 
προσλήφθηκαν μέσω προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. «ολοκληρωμένης παρέμβασης για ανέργους από 
την  Επιχείρηση<  TATE AND LYLE GREECE A.E.>  «ΠΡΏΗΝ ΒΙΑΜΥΛ»   είναι  απαραίτητες  και  κάλεσε το 
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, τις ανάγκες της επιχείρησης και το αίτημα των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Οι παρεχόμενες προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης υπηρεσίες των ένδεκα (11) υπαλλήλων οι οποίοι 
προσλήφθηκαν  μέσω  προγράμματος  του  Ο.Α.Ε.Δ.  «ολοκληρωμένης  παρέμβασης  για 
ανέργους από την Επιχείρηση< TATE AND LYLE GREECE A.E.> «ΠΡΏΗΝ ΒΙΑΜΥΛ» είναι αναγκαίες και 
απαραίτητες και το κενό που θα δημιουργηθεί εάν οι ανωτέρω υπάλληλοι σταματήσουν να 
παρέχουν  τις  υπηρεσίες  τους  θα  είναι  δυσαναπλήρωτο  με  αποτέλεσμα  την  δυσχερή 
λειτουργία της επιχείρησης. 

2. Η επιχείρηση δύναται να συνεχίσει την απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων, η μισθοδοσία 
των οποίων θα καλύπτεται από ιδίους πόρους.

3. Εάν προκύψει  εκπνοή των συμβάσεων των ανωτέρω υπαλλήλων η επιχείρηση προτίθεται να 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να είναι δυνατή η απασχόληση τους 
στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 24/11-02-2013
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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