
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  25/15-11-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 242/2019 Θέμα: Μετάταξη  υπαλλήλου  από  τη  Δημοτική  Κοινωφελή 

Επιχείρηση  Πολιτισμού,  Περιβάλλοντος  &  Αθλητισμού 
Δήμου Θέρμης.

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 15 

Νοεμβρίου  2019  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» σε συνεδρίαση μετά από την υπ’  αριθμ.  6521/11-11-2019 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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα επτά(7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Νταλακούδης Δημήτριος (Αναπληρωματικό 
Μέλος, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου 

θέματος)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καρκαλή Μαρία(προσήλθε κατά τη συζήτηση 
του 6ου θέματος)

3. Ιωσηφίδης Ιωάννης 3. Σαραφιανός Χρήστος
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη(Μαριάννα)
5. Γαντάς Σπυρίδων
6. Χατζηδημητρίου Φανή
7. Παπαδάκη Αθηνά

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 

Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την  επιχείρηση,  

διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην  

επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…»  

Με την με αριθμό 104/2016 απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

υπέβαλε αίτημα στο Δήμο Θέρμης προκειμένου να μετακινηθεί ένα (1) άτομο και συγκεκριμένα 

της ειδικότητας Χειριστής Μηχανήματος Έργου Υ.Ε. για δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης για 

επιπλέον δύο(2) έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4257/2014.
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Με βάση το ανωτέρω αίτημα λήφθηκε η σχετική,  2376/20-12-2016 απόφαση Δημάρχου 

με την οποία εγκρίθηκε η μετακίνηση ενός (1) ατόμου, του κ. Τριανταφυλλίδη Χρήστου του 

Ιωάννη,  υπαλλήλου  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Πολιτισμού,  Περιβάλλοντος  & 

Αθλητισμού  Δήμου  Θέρμης με  σχέση  εργασίας  αορίστου  χρόνου, της  ειδικότητας  Χειριστής 

Μηχανήματος Έργου Υ.Ε..

Αντίστοιχα λήφθηκε και η με αριθμό 403/2016 απόφαση Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την 

οποία εγκρίθηκε η αποδοχή της μετακίνησης και ορίστηκε η διάρκεια της απασχόλησης για δύο 

(2) έτη, από 1-1-2017 έως 31-12-2018 με δυνατότητα παράτασης έως δύο (2) έτη, για κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών.

Με την με αριθμό 264/2018(ΑΔΑ:ΩΒ0ΑΟΛΖΛ-ΠΔΛ)απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος για την παράταση της μετακίνησης του ανωτέρω 

υπαλλήλου, για επιπλέον δυο έτη (2) ,από 1-1-2019 έως 31-12-2020, για κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών που συνέχισαν να υφίστανται. Για το λόγο όμως ότι ο υπάλληλος ήδη είχε απασχοληθεί 

στο Δήμο Θέρμης από 1-8-2015 έως 3-11-2016 η διάρκεια της μετακίνησης εξέπνευσε στις 28-

09-2019 2019 και εξαντλήθηκε πλέον το χρονικό διάστημα της μετακίνησης που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του αρθρ. 15 του Ν. 4257/2014..

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4604/2019 όπου: « Στο άρθρο 15 του ν. 

4257/2014  (Α΄  93)  προστίθεται  παράγραφος  7  ως  εξής:  «7.  Μετά  το  πέρας  του  χρονικού 

διαστήματος της μετακίνησης της παραγράφου 1 και εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι  

σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες, οι υπάλληλοι που μετακινήθηκαν μπορούν, ύστερα από αίτησή  

τους, να μετατάσσονται στους φορείς στους οποίους είχαν μετακινηθεί. Για τη μετάταξη εκδίδεται  

απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου, …και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για το  

διορισμό  οργάνου  του  φορέα  προέλευσης.  Η  μετάταξη  διενεργείται  σε  κενή  θέση  κλάδου/  

ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα  

της θέσης στην οποία μετατάσσεται και, αν δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση. Η  

συσταθείσα  προσωποπαγής  θέση  καταργείται  αυτοδικαίως  με  την  με  οποιοδήποτε  τρόπο  

αποχώρηση του υπαλλήλου. …».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι καθώς οι υπηρεσιακές ανάγκες συνεχίζουν να 

υφίσταται  και  ο  υπάλληλος  κ.  Τριανταφυλλίδης  Χρήστος  είχε  εκδηλώσει,  με  την  με  αριθμό 

4991/17-09-2019 αίτηση του, την επιθυμία να παραμείνει στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης λήφθηκε η με 

αριθμό  211/2019  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  για  την  έγκριση  της 

μετάταξης του ανωτέρω υπαλλήλου, Τριανταφυλλίδη Χρήστου του Ιωάννη, ειδικότητας Χειριστής 

Μηχανήματος  Έργου  Υ.Ε., με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου, από  την 

Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης, στην 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης(Δ.Ε.Υ.Α.Θ).

Με  την  225/2019  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς 

Επιχείρησης  Πολιτισμού,  Περιβάλλοντος  &  Αθλητισμού  Θέρμης  εγκρίθηκε  η  μετάταξη  του  κ. 

Τριανταφυλλίδη  Χρήστου  του  Ιωάννη,  υπαλλήλου  της  ΔΕΠΠΑΘ  με  σχέση  εργασίας  ΙΔΑΧ 

ειδικότητας  Χειριστής Μηχανήματος  Έργου κατηγορίας  Υ.Ε.,  στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  στο πλαίσιο  των 

διατάξεων του αρθρ. 80 του Ν. 4604/2019.

Ο  Πρόεδρος  έχοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  προτείνει  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας 

μετάταξης  του  υπαλλήλου  κ.  Τριανταφυλλίδη  Χρήστου  της  ειδικότητας  Χειριστής  Μηχανήματος 
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Έργου Υ.Ε.  και τη μετάταξη του ανωτέρου υπαλλήλου στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης από την 16η-11-2019 σε 

προσωποπαγή θέση της ειδικότητας Χειριστής Μηχανήματος Έργου Υ.Ε., η οποία συνίσταται για το 

λόγο αυτό και θα καταργηθεί αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. 

Η αμοιβή του ανωτέρω θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 όπως ισχύει.

 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, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει  την  μετάταξη του  υπαλλήλου  κ.  Τριανταφυλλίδη  Χρήστου  της  ειδικότητας 

Χειριστής Μηχανήματος Έργου Υ.Ε.  στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης από την  Δημοτική  Κοινωφελή 

Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού του Δήμου Θέρμης.

2. Ημερομηνία μετάταξης και ένταξης του ανωτέρου υπαλλήλου στο ανθρώπινο δυναμικό της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ορίζεται η 16η-11-2019.

3. Ο κ. Τριανταφυλλίδης Χρήστος του Ιωάννη, ειδικότητας  Χειριστής Μηχανήματος Έργου 

Υ.Ε.  μετατάσσεται σε προσωποπαγή θέση της ειδικότητας Χειριστής Μηχανήματος Έργου 

Υ.Ε., η οποία συνίσταται για το λόγο αυτό. 

4. Η αμοιβή του ανωτέρω θα γίνεται  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του ν.  4354/2015 όπως 

ισχύει.

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 25 απόφαση 242/15-11-2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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