
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ’ αριθμ.  4/08-04-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 60/2013 Θέμα:«Το με αριθμό 1379/16-04-2013 αίτημα του 

υπαλλήλου  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  κ.  Μουζινά 
Κωνσταντίνου  Π.Ε.  Χημικών  Μηχανικών  για 
παράταση αδείας άνευ αποδοχών».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 18 
Απριλίου  2013  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  13:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και 
Αποχέτευσης Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 1403/17-04-2013 
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 7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Τσολάκη Ελευθερία 

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 3 Χριστοφόρου Γεώργιος 

4 Κουγιάμης Αργύριος 4 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 

5 Αντωνιάδου Μαρία

6 Κεσίδη Αναστασία

7 Λεμονάκη Χρυσούλα
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κρίθηκε κατεπείγουσα καθώς επίκειται η 
λήξη της πρώτης αδείας άνευ αποδοχών (24-04-2013) την οποία είχε αιτηθεί ο υπάλληλος κ. 
Μουζινάς Κωνσταντίνος με το με αριθμό 4464/12-12-2012 αίτημα του. Ως εκ τούτου και 
προκειμένου να διευθετηθεί το αίτημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία κρίνεται αναγκαία η 
λήψη σχετικής απόφασης για την παράταση η μη της άδειας άνευ αποδοχών

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο…
διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντας 
την επιχείρησιν θέματος….».

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι,  ο υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κ. 
Μουζινάς  Κωνσταντίνος,  ο  οποίος  απασχολείται  στην  επιχείρηση  με  σύμβαση  εργασίας 
αορίστου χρόνου, 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 από την 01-01-
2013 έως και 31-12-2013. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέβαλλε τη συζήτηση του αιτήματος 
προκειμένου  να  υποβληθεί  ερώτημα  στο  νομικό  σύμβουλο  της  Ένωσης  Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) για το εάν είναι 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.  Θέρμης,  υπέβαλλε  ερώτημα  στην  Ένωση  Δημοτικών  Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) το οποίο απαντήθηκε από το νομικό της σύμβουλο, κ. 
Πάνο Ζυγούρη.
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Σύμφωνα  με  την  από  5/12/2012  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  Κατάστασης  Δημοτικών  και 
κοινοτικών υπαλλήλων, του Ν. 3986/2011, του άρθρου 657 Α.Κ., υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α., 
με  σύμβαση  εργασίας  αορίστου  χρόνου,  δικαιούται  άδειας  άνευ  αποδοχών  για  χρονικό 
διάστημα έως και πέντε (5 ) ετών (άρ 3§2 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε από το 
άρ.  37  §4  του  Ν.  3986/2011)  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. Επίσης ο υπάλληλος δικαιούται της 
αδείας εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.

Ο προαναφερόμενος υπάλληλος, μετά την γνωμοδότηση του κ. Ζυγούρη, επανήλθε 
με το με αριθμό 4464/12-12-2012 νέο αίτημά του 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την με αριθμό 197/2012 απόφασή του, έχοντας υπόψη 
των  συνδυασμό  των  ανωτέρω  διατάξεων  και  την  σχετική  γνωμοδότηση  του  νομικού 
συμβούλου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., ενέκρινε το με αριθμό 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.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμό 1379/16-04-2013 
αίτημα του υπαλλήλου κ. Μουζινά Κωνσταντίνου, που υποβλήθηκε δια της πληρεξουσίου του 
κας  Ελισάβετ Ανθυμίδου  (συζύγου του αιτούντος), με το οποίο αιτείται χορήγηση αδείας 
άνευ αποδοχών έξι (6) μηνών σε συνέχιση της δίμηνης αδείας (από την 18/02/2013 έως και 
23/03/2013  κανονική  άδεια  και  από  25/03/2013  έως  24/04/2013  άνευ  αποδοχών)  για 
λόγους  προσωπικούς  και  ψυχολογικούς  και  το  συμπληρωματικό  υπόμνημα  της  από 
18/04/2013 το οποίο και περιήλθε στην υπηρεσία πριν την έναρξη του Συμβουλίου, με το 
οποίο ζητά διαφοροποίηση ως προς τον χρόνο της χορηγούμενης άδειας άνευ αποδοχών σε 
σχέση  με  το  αρχικό  1379/16-04-2013  αίτημα  του,  στην  περίπτωση  που  η  μακρόχρονη 
απουσία του δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία της Υπηρεσίας του.

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών 
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (άρθρο 69), « Κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα, μετά την εξάντληση 
της ετήσιας κανονικής του άδειας να λάβει άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές για πραγματικά  
σοβαρούς λόγους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία».

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.  κ  Ζυγούρη, 
υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.  αορίστου χρόνου,  δικαιούται  άδειας  άνευ αποδοχών για  χρονικό 
διάστημα πέντε ετών 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 αναφέρθηκαν ως σπουδαίοι  λόγοι η ασθένεια του εργαζομένου, ο 
τραυματισμός, κ.α.

Στην υποβληθείσα αίτηση του εργαζόμενου, πουθενά δεν αναφέρεται αφενός ποιος 
είναι ο σπουδαίος λόγος, αφετέρου δεν επισυνάπτεται οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να 
αποδεικνύει τον σπουδαίο λόγο.

Επιπλέον ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην οποία ανήκει ο κ. Μουζινάς Κωνσταντίνος λόγω ειδικότητας (Π.Ε. 
Χημικών Μηχανικών),  και το οποίο αναφέρει,  «Σε συνέχεια του αρχικού αιτήματος δίμηνης  
άδειας του υπαλλήλου Μουζίνα Κωνσταντίνου, Χημικού Μηχανικού, που ανήκει στο Τμήμα της  
Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΘ, ζητήθηκε εκ νέου εξάμηνη άδεια για προσωπικούς λόγους. Σας  
ενημερώνουμε ότι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΘ αδυνατεί να λειτουργήσει με έναν μηχανικό -  
ήδη για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα απουσίας του παραπάνω υπαλλήλου- , διότι ένας και  
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μόνο μηχανικός δεν μπορεί  να συντάσσει   εισηγήσεις που αφορούν σε μελέτες,  προμήθειες  &  
εργασίες και  παράλληλα να θεωρεί. Επίσης σας επισημαίνουμε ότι ο κος Μουζίνας έχει ορισθεί  
ως επιβλέποντας σε μελέτες της ΔΕΥΑΘ και του Δήμου που έχουν κατατεθεί για χρηματοδότηση  
από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα ούτε στο δυναμικό της Τεχνικής  
Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης, με αποτέλεσμα τη σοβαρή καθυστέρηση ολοκλήρωσης αυτών με πιο  
σημαντική  την  έγκριση  δημοπράτησης  της  νέας  ΕΕΛ Βασιλικών.   Τέλος  κρίνεται  αναγκαία  η  
παρουσία του στην ορθή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης».

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Νόμου 3584/2007 (Κώδικας Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων) ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά και στο προσωπικό των ΔΕΥΑ 
σε όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό τους ή από τις κλαδικές συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας που αυτές συνάπτουν, ορίζεται ότι στις διατάξεις του παρόντος υπάγεται 
το προσωπικό των ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Στο άρθρο 58 παρ(1.) του 
ανωτέρω Κώδικα ορίζεται ότι επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο μετά από αίτηση του, 
άδειας χωρίς αποδοχές εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. 

Ο  Πρόεδρος  έχοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω,  καθώς  και  του  γεγονότος  ότι  οι 
υπηρεσιακές  ανάγκες  είναι  αυτές  που  επιτακτικά  επιβάλλουν  την  άμεση  επάνοδο  του 
υπαλλήλου στην Υπηρεσία μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών, ήτοι την παρουσία του 
στη θέση του την 24η–4-2013 και το αργότερο έως την 29η –04-2013, με βάση της διατάξεις 
της εργατικής νομοθεσίας, για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη διασφάλιση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησης, πρότεινε την απόρριψη του με αριθμό 1379/16-
04-2013 αιτήματος του υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.  Κ. Μουζινά Κωνσταντίνου και  κάλεσε το 
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, τις 
υποβληθείσες αιτήσεις του υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, την γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβούλου  της  Ε.Δ.ΕΥ.Α.  κ.  Πάνου  Ζυγούρη,  το  έγγραφο  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της 
Δ.Ε.Υ.Α. , τις κείμενες διατάξεις, την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

1. Απορρίπτει  το  αίτημα  του  υπαλλήλου  αορίστου  χρόνου  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  κ. 
Μουζινά  Κωνσταντίνου,  για  χορήγηση  άδειας  άνευ  αποδοχών  έξι  (6)  μηνών  ή  και 
μικρότερο  εξ  αυτού  χρονικό  διάστημα,  σε  συνέχιση  της  δίμηνης  άδειας  στην  οποία 
βρίσκεται  ο εν λόγω υπάλληλος (από την 18/02/2013 έως και 23/03/2013 κανονική 
άδεια  και  από  25/03/2013  έως  24/04/2013  άνευ  αποδοχών),  καθώς  αφενός  δεν 
προβλήθηκε κανένας ειδικότερος σπουδαίος λόγος ούτε και υποβλήθηκε κάποιο σχετικό 
αποδεικτικό έγγραφο (δικαιολογητικό)που να αποδεικνύει τον σπουδαίο λόγο βάσει του 
οποίου  αιτείται  να  του  χορηγηθεί  περαιτέρω  άδεια,  αφετέρου  δεν  το  επιτρέπουν  οι 
υπηρεσιακές  ανάγκες  οι  οποίες  και  επιβάλλουν  την  επιστροφή  του  υπαλλήλου  στη 
υπηρεσιακή του θέση για την άμεση ανάληψη των καθηκόντων του.

2. Την  ανάληψη  των  καθηκόντων  της  υπηρεσιακής  του  θέσης,  από  τον  υπάλληλο 
Αορίστου Χρόνου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κ. Μουζινά Κωνσταντίνο Π.Ε. Χημικό Μηχανικό, 
μετά τη λήξη της άδειας στην οποία βρίσκεται, ήτοι την 25η -04-2013 και με βάσει τις 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας το αργότερο έως την 29η-04-2013.

Μειοψήφησε το μέλος του Δ.Σ. κ. Κεσίδη Αναστασία
 
         Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 5 απόφαση 60/18-04-2013

 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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