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Από το υπ’ αριθμ.   7/21-05-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 63/2013 Θέμα:  «Ανάθεση  σε  δικηγόρο  για  την  παροχή 

νομικών  συμβουλών  σχετικά  με  την  οικειοθελή 
αποχώρηση υπαλλήλου».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 21 
Μαΐου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.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. 1707/15-05-2013 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 9,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Τσολάκη Ελευθερία 

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 

4 Κουγιάμης Αργύριος 

5 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

6 Χριστοφόρου Γεώργιος

7 Αντωνιάδου Μαρία

8 Κεσίδη Αναστασία

9 Λεμονάκη Χρυσούλα
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  και  σύνταξη  των  πρακτικών  του 
συμβουλίου.

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε τελευταίο μετά το 13ο θέμα και πριν 
τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία συζητήθηκαν στο τέλος της συνεδρίασης.

  
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος 3ο 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….».

Σύμφωνα  με την  αριθμό 60/2013 απόφαση απορρίφθηκε 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 βρισκόταν 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  επέβαλλαν   την  επιστροφή  του  υπαλλήλου  στη 
υπηρεσιακή του θέση για την άμεση ανάληψη των καθηκόντων του.

Ομοίως αποφασίσθηκε η ανάληψη των καθηκόντων της υπηρεσιακής του θέσης, μετά 
τη λήξη της άδειας στην οποία βρισκόταν, ήτοι την 25η -04-2013 και το αργότερο έως την 
29η-04-2013.Σημειωνέται δε ότι ο κ. Μουζινάς Κωνσταντίνος προσήλθε στην υπηρεσία την 
8η-05-2013  και  αφού  είχε  γίνει  η  αναγγελία  οικειοθελούς  αποχώρησης  στην  αρμόδια 
υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ..

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΛΖΛ-ΑΑΝ



Την 14η-05-2013 επιδόθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης η με αριθμό πρ. 1689/14-05-2013 
εξώδικη  πρόσκληση-  διαμαρτυρία  και  δήλωση  του   κ.  Μουζινά  Κωνσταντίνου  η  οποία 
κοινοποιήθηκε και στον Ο.Α.Ε.Δ.

Σύμφωνα με την με αριθμό πρ. 1689/14-05-2013 εξώδικη πρόσκληση- διαμαρτυρία 
και  δήλωση ο κ. Μουζινάς Κωνσταντίνος,  διαμαρτύρεται  ότι  η υπηρεσία ¨παρανόμως και 
καταχρηστικώς  ¨  προέβη  στη  δήλωση  της  οικειοθελούς  αποχώρησης  του  στην  αρμόδια 
υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. την 30η -04-2013, δηλώνει ότι δεν αποδέχεται την από 30η-04-2013 
αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του και θα  διεκδικήσει από τα αρμόδια Δικαστήρια την 
ακυρότητα της καθώς και τις αποδοχές και τις ασφαλιστικές καλύψεις που αντιστοιχούν στο 
χρονικό διάστημα έως ότου αυτή κριθεί δικαστικά, καλεί την επιχείρηση να ανακαλέσει την 
αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης του ειδάλλως θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια 
για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του.

Προκειμένου η επιχείρηση να αντιμετωπίσει  συνολικά το θέμα,  να απαντήσει  στην 
εξώδικό όχληση και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων 
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης απαιτούνται εξειδικευμένες νομικές συμβουλές. 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  ανάθεση  σε  δικηγόρο  με  ειδίκευση  στο 
εργατικό δίκαιο  και  συγκεκριμένα  στην κα.  Πολυτίμη Ι.  Τασίκα (Α.Μ.  8275),  να παρέχει 
νομικές  συμβουλές  στην  επιχείρηση  για  την  αντιμετώπιση  του  θέματος  προκειμένου  η 
υπηρεσία να προβεί στις αναγκαίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων της επιχείρησης 
ενέργειες και την απάντηση της υπηρεσίας στην εξώδικο όχληση.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόφωνα

1. Την ανάθεση σε δικηγόρο με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο και συγκεκριμένα στην κ. 
Πολυτίμη  Ι.  Τασίκα  (Α.Μ.  8275)  για  την  παροχή  εμπεριστατωμένων  νομικών 
συμβουλών προκειμένου στην συνολική αντιμετώπιση του θέματος που έχει προκύψει 
με τον κ. Μουζινά Κωνσταντίνο πρώην υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, την αναγγελία 
οικειοθελούς  αποχώρησης  του  στην  αρμόδια  υπηρεσία  του  Ο.Α.Ε.Δ.  στην  οποία 
προέβη η επιχείρηση καθώς και την με αριθμό πρ. 1689/14-05-2013 εξώδικο όχληση 
που αυτός κατέθεσε στη Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης.

2. Την καταβολή αμοιβής στην δικηγόρο κ. Πολυτίμη Ι. Τασίκα (Α.Μ. 8275)  σύμφωνα 
με  την  ΚΥΑ  1117864/2297/Α0012  (ΦΕΚ  Β΄  2422/24.12.2007)  «Εξωδικαστικές 
Αμοιβές» για την παροχή συμβουλών στους εντολείς ανά ώρα εργασίας.

         Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 63/21-05-2013
 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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