
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  17/22-06-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 120/2020 Θέμα:  Λήψη  σχετικής  απόφασης  περί  διενέργειας 
πειθαρχικής  διαδικασίας  για  τη  διαπίστωση  πειθαρχικού 
παραπτώματος.

Στη Θέρμη, σήμερα 22 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:15 μ.μ. συνεδρίασαν, δια ζώσης 

κεκλισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από 

την υπ’ αριθμ. 2478/18-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) 

περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Δημητρίου Δημήτριος

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Παπαδάκη Αθηνά
4. Γαντάς Σπυρίδων
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Καρκαλή Μαρία
7. Λιόλιος Αντώνιος 
8. Χατζηδημητρίου Φανή

9.
Νταλακούδης Δημήτριος 

(αναπληρωματικό μέλος)
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 2ο 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…».  Ομοίως σύμφωνα 

με  το  άρθρο  7  -  Οργανισμός  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της  Επιχειρήσεως.  –  προσωπικόν-  

«1.Δι`Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  συντασσομένον  δι`  αποφάσεως  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου της επιχειρήσεως,  εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εσωτερικών μετά γνώμην των 

οικείων  Δημοτικών  ή  Κοινοτικών  Συμβουλίων,  καθορίζεται  η  οργάνωσις,  η  σύνθεσις  και  η 

αρμοδιότης των υπηρεσιών, ο αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού…»

ΑΔΑ: 62ΡΗΟΛΖΛ-2ΓΜ



Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής 

Επιχείρησης  Ύδρευσης  –  Αποχέτευσης  ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.  ΘΕΡΜΗΣ)  ρυθμίζει  τα  ζητήματα  που 

αφορούν στην οργάνωση, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των υπηρεσιών της, ….., 

την πειθαρχική ευθύνη και γενικά κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση και τα 

δικαιώματα του απασχολούμενου προσωπικού και τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης προς το 

προσωπικό το οποίο από την πρόσληψή του αποδέχεται τον Ο.Ε.Υ. ως εργασιακή σχέση.

Σύμφωνα με το άρθρο 75- Πειθαρχικές διαδικασίες- «Τα πειθαρχικά όργανα διακρίνονται σε  

μονομελή και  πολυμελή.-….2. Το πενταμελές  πειθαρχικό  Συμβούλιο που συγκροτείται  από τον  

Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από  

αυτό, τον Γενικό Διευθυντή, τον Διευθυντή /προϊστάμενο  της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει  ο  

εργαζόμενος που παραπέμπεται και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων ο οποίος θα ορίζεται από τη  

Γενική  Συνέλευση  των  εργαζομένων.  ….  Το  πειθαρχικό  Συμβούλιο  είναι  αρμόδιο  για  την  

αξιολόγηση των παραπτωμάτων που αφορούν στη στέρηση αποδοχών, τη διενέργεια απολογίας  

και  την  εισήγηση  στο  Δ.Σ.  όταν  αυτό  αφορά  σε  αργία  ή  οριστική  απόλυση.  3.  Πολυμελές 

πειθαρχικό όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης το οποίο μπορεί να επιβάλλει  

όλες τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 71. Δηλαδή από την προφορική παρατήρηση  

μέχρι και την οριστική απόλυση».

Ομοίως κατά το άρθρο 76 του Ο.Ε.Υ.- Απολογία-  Με εξαίρεση την προφορική ή γραπτή 

παρατήρηση, καμία πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη, επί αποδείξει  

κλήση σε απολογία του εργαζομένου….6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο  

μπορεί με απόφαση του να ορίσει σε ένα από τα μέλη του ή σε κάποιον από τους Διευθυντές  

υπηρεσιών να αναθέτει τη διενέργεια ένορκης διο/ικητικής εξέτασης. ….

Σύμφωνα με τον Οργανισμό  Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α. και το  άρθρο 

72- Πειθαρχικές παραβάσεις «Κάθε παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, που οφείλεται σε πρόθεση 

ή  βαριά  αμέλεια  του εργαζόμενου,  αποτελεί  πειθαρχικό  παράπτωμα».  Ομοίως  σύμφωνα με  το 

άρθρο 73- Πειθαρχικά παραπτώματα – «  Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά κάθε υπαίτια πράξη ή 

παράλειψη του εργαζομένου που αποτελεί παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος ή αντίκειται στην  

υπηρεσιακή τάξη ή είναι επιζήμια στα συμφέροντα της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ».

Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ.  ότι  κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα 

υπέπεσαν σε γνώση του Προέδρου πράξεις υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., οι οποίες και περιγράφονται 

κατά το δυνατό στην από 18-06-2020 σχετική εισήγηση και έλαβαν γνώση τα μέλη του Δ.Σ., που 

χρήζουν διερεύνησης ώστε αφενός να διαπιστωθεί εάν αυτές συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα και 

αφετέρου να επιβληθούν οι αντίστοιχες κυρώσεις. Για το λόγο αυτό ζήτησε από τα μέλη α. να 

διενεργηθεί  ένορκη  διοικητική  εξέταση  των  εμπλεκόμενων  υπάλληλων  στο  αναφερθέν  στον 

Πρόεδρο  γεγονός,  β.  να  κληθούν  οι  υπάλληλοι  σε  έγγραφη  απολογία  και  γ.  να  συσταθεί 

πενταμελές πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο θα ακολουθεί την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

εκτός και εάν απρόσμενοι παράγοντες επιβάλλουν την ανασύστασή του.

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε α. τη διενέργεια της ένορκης διοικητικής εξέτασης β. το 

μέλος  που  θα  διενεργήσει  την  ένορκη  διοικητική  εξέταση  να  είναι  η  κ.  Παπαδάκη  Αθηνά  με 
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γραμματέα την υπάλληλο κ.  Καραμβαλάση  Γεωργία,  γ.  οι  υπάλληλοι  να κληθούν σε  έγγραφη 

απολογία  και  δ.  τη  σύσταση  πειθαρχικού  συμβουλίου  το  οποίο  θα  ακολουθεί  την  θητεία  του 

Διοικητικού Συμβουλίου εκτός και εάν απρόσμενοι παράγοντες επιβάλλουν την ανασύστασή του 

όπως ορίζει ο Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. και πρότεινε το μέλος του Δ.Σ. που θα συμμετέχει σε αυτό να 

είναι ο κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. 

Τα μέλη του Δ.Σ. έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του ν. 1069/80, την εισήγηση της Αν. Γενικής 

Διευθύντριας και του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και τις διατάξεις του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Συστήνει  Πενταμελές  Πειθαρχικό  Συμβούλιο  το  οποίο θα  ακολουθεί  την  θητεία  του 

Διοικητικού Συμβουλίου εκτός και εάν απρόσμενοι παράγοντες επιβάλλουν την ανασύστασή 

του και το οποίο θα αποτελείται από:

Α. τον πρόεδρο κ. Ζελιλίδη Δαμιανό,

Β. την Αν. Γεν. Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία, 

Γ. την Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Πασχαλίδου Παρθένα

Δ. το μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδη Ιωάννη και 

Ε. το μέλος – υπάλληλο που θα αναδειχθεί από την Γενική Συνέλευση των υπαλλήλων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

2.  Ορίζει το μέλος του Δ.Σ. κ. Παπαδάκη Αθηνά ως το άτομο που θα διενεργήσει την Ένορκη 

Διοικητική Εξέταση των υπαλλήλων, που εμπλέκονται στα γεγονότα όπως αυτά εκτέθηκαν στο 

Δ.Σ.,  στην από 18-06-2020 εισήγηση του Προέδρου και  της  Αν.  Γενικής  Διευθύντριας,  με 

γραμματέα την υπάλληλο κ. Καραμβαλάση Γεωργία. 

3. Κλήση σε έγγραφη απολογία των εμπλεκόμενων με κάθε τρόπο υπαλλήλων στο περιστατικό 

που εκτέθηκε ενώπιον τους.  

4. Αναλόγως του πορίσματος που θα προκύψει αυτό θα παραπεμφθεί στο αρμόδιο όργανο. 

Στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η σύσταση του πειθαρχικού συμβουλίου το όποιο 

πόρισμα θα παραπεμφθεί στο Δ.Σ.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 17 απόφαση 120/22-06-2020

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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