
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  3/25-02-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 50/2019 Θέμα: Εξέταση του με αριθμό 857/15-02-2019 αιτήματος

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  25 

Φεβρουαρίου  2019  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00μ.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. 948/20-02-2019 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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Χρυσοχόου Παύλος

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Φωτιάδης Αθανάσιος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
8. Δημητρίου Δημήτριος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 24o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του άρθρ.5  του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…»  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4483/2017(ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος 

Α'), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του ν. 4583/2018 Ν. 4583/18 (ΦΕΚ 212/18.12.2018 

τεύχος Α’) και ισχύει, ορίζεται ότι: «Το προσωπικό που υπηρετούσε με σχέση εργασίας αορίστου 

χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, σε επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 και δεν κατατάχθηκε  

σε αντίστοιχες θέσεις, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, κατατάσσεται,  

ύστερα από αίτησή του, σε θέσεις αορίστου χρόνου, με απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης και από  

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη  

δημοσίευση του παρόντος. Για τη νομιμότητα της κατάταξης αρκεί  το πραγματικό γεγονός της  

απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις κατά την ημερομηνία 

συγχώνευσης. Στην έννοια της απορροφώσας, υπάγονται και οι επιχειρήσεις του ν. 1069/1980  

που επέκτειναν την εδαφική αρμοδιότητά τους δυνάμει του ν. 3852/2010. Οι διατάξεις του άρθρου  

64 του ν. 3801/2009 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στους εργαζόμενους αυτούς.».

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3801/2009(Α' 163) «Μεταφορά 

υπαλλήλων δημοτικών επιχειρήσεων σε δήμους, κοινότητες και σε κάθε μορφής νομικά πρόσωπα  
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αυτών, …..,  ανεξάρτητα από την διαδικασία,  η οποία τηρήθηκε κατά την πρόσληψή τους στις  

ανωτέρω επιχειρήσεις, θεωρείται νόμιμη από την ημερομηνία λήψεως των σχετικών αποφάσεων  

των ανωτέρω Συμβουλίων».

Με  την  με  αριθμό  101/2011(ΦΕΚ  1101/τ.Β΄/02-06-2011)  απόφαση  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου Θέρμης αποφασίσθηκε η σύσταση  ενιαίας  Επιχείρησης Ύδρευσης και  Αποχέτευσης, 

μετά  από  συγχώνευση  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης,  Αποχέτευσης  και  Καθαριότητας 

Μίκρας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας Θέρμης με την 

επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης και συντομογραφικά Δ.Ε.Υ.Α.Θ 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010).

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό 857/15-02-2019 αίτηση 

του  κ.  Κ.Ν  ο  οποίος  αιτείται  να  καταταχθεί  σε  θέση  εξαρτημένης  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου 

αορίστου χρόνου στην ειδικότητα ΠΕ Χημικός καθώς σύμφωνα με τα εκτιθέμενα αναλυτικά στην 

ανωτέρω  αίτηση  πληροί  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  13  του  ν.  4483/2017  όπως  αυτό 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του ν. 4583/2018. 

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι καθώς το θέμα αφορά εργασιακές σχέσεις και έχει ιδιαίτερη 

βαρύτητα, προς αποφυγήν λαθεμένης κρίσεως επί του θέματος και ενδελεχούς εξέτασης αφενός 

του  φακέλου  του  αιτούντος  αφετέρου  της  σχετικής  νομοθεσίας  και  νομολογίας  πρότεινε  να 

ανατεθεί σε δικηγόρο η εξέταση των στοιχείων που αφορούν την αιτούσα και να γνωμοδοτήσει 

αρμοδίως ώστε το Δ.Σ. με ασφάλεια να λάβει απόφαση επί του αιτήματος. Καθώς δε, υπάρχουν και 

άλλα αιτήματα επί του ιδίου θέματος ο πληρεξούσιος δικηγόρος να γνωμοδοτήσει συνολικά. 

         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 διατάξεις του  άρθρ.5 του Ν. 1069/80 , τη σημαντικότητα του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Αναβάλει την κρίση του 857/15-02-2019 αιτήματος προκειμένου σε επόμενη συνεδρίαση να 

ανατεθεί σε νομικό, με εμπειρία στο εργατικό δίκαιο, ώστε να εξετάσει ενδελεχώς τόσο τα 

στοιχεία  της  αιτούσας  όσο  και  τη  σχετική  νομοθεσία-νομολογία  και  να  γνωμοδοτήσει 

αρμοδίως προκειμένου το Δ.Σ. με ασφάλεια να λάβει απόφαση επί του αιτήματος.

2. Καθώς σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν κατατεθεί και άλλες σχετικές 

αιτήσεις, ομοίου θέματος, ο εξουσιοδοτών δικηγόρος να γνωμοδοτήσει συνολικά επί των 

αιτήσεων.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 3 απόφαση 50/25-02-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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