
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  25/25-09-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 193/2020 Θέμα: «Το με αριθμό 3843/21.08.2020 αίτημα υπαλλήλου για 
μετάταξη σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α.».

Στη Θέρμη, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ. συνεδρίασαν, 

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webwx), 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.  4278/15-09-2020 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 

οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Παπαδάκη Αθηνά

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Χατζηδημητρίου Φανή
4. Ιωσηφίδης Ιωάννης
5. Καρκαλή Μαρία
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Λιόλιος Αντώνιος
8. Κουσούλης Γεώργιος

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 Αν. Γενική Διευθύντρια το 4ο 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…».

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από με αριθμό 3843/21-08-2020 αίτηση της 

υπαλλήλου  κ  Ν…α  Φ…….υ,  η  οποία  προσλήφθηκε  στην  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  με  την  προκήρυξη 

3Κ/2018 του ΑΣΕΠ και  απασχολείται  στην επιχείρηση με  σύμβαση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου, και  η οποία αιτείται  την μετάταξή της,  για οικογενειακούς και  προσωπικούς 

λόγους στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Εορδαίας όπου σύμφωνα με την αίτηση 

υπάρχει κενή οργανική θέση και θα γίνει αποδεκτή η μετάταξη.
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Ακολούθως είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 

1069/80  όπως  προστέθηκε  με  το  άρθρο  187  του  ν.  4635/2019  «  Επιτρέπεται  η  μετάταξη 

υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, σε κενή θέση 

και εφόσον δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης, με  απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 

επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης  

προέλευσης.»

Κατόπιν, έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση του Διοικητικού Τμήματος όπου αναφέρεται ότι 

« …σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4674/2020 «Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020  

τεύχος Α'): «Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την ειδική διαδικασία του  

άρθρου  24  του  ν.  4479/2017,  σε  θέσεις  υπηρεσιών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  των  ΟΤΑ  α΄  

βαθμού  και  των  Ν.Π.Ι.Δ.  που  υπάγονται  σε  αυτούς,  δεν  αποσπώνται,  μετακινούνται  ή  

μετατάσσονται, εάν δεν παρέλθουν επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό ή την πρόσληψή  

τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες  

μετατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 και το άρθρο 10 του ν. 4440/2016. Το  

παρόν άρθρο καταλαμβάνει και υπαλλήλους που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την  

υπ’ αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόβλεψη απαγορεύονται οι  

μετακινήσεις,  οι  μετατάξεις  και  οι  αποσπάσεις  των  διοριστέων/προσληπτέων  της  3Κ/2018  

προκήρυξης του ΑΣΕΠ, αν δεν παρέλθει τουλάχιστον επταετία από το διορισμό ή την πρόσληψή  

τους . 

Εξαιρούνται και δύναται να διενεργηθούν και πριν τη συμπλήρωση της επταετούς παραμονής : 

Αποσπάσεις  για  λόγους  υγείας  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  αρθ.7  παρ.5  του  ν.4440/2016.  

Αποσπάσεις  για  λόγους  συνυπηρέτησης  με  σύζυγο  υπάλληλο.  Αποσπάσεις  για  λόγους 

συνυπηρέτησης με σύζυγο ένστολο. Αποσπάσεις αιρετών. Αμοιβαίες μετατάξεις..» 

και πρόσθεσε ότι οι ανωτέρω διατάξεις κοινοποιήθηκαν στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και από την Ένωση 

Δημοτικών  Επιχειρήσεων  (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)  την  13η-03-2020  όπου  επισημαίνεται  ότι  στο  πεδίο 

εφαρμογής  του  ν.  4674/20  εμπίπτουν  και  οι  ΔΕΥΑ  αλλά  και  από  το  συλλογικό  όργανο  των 

εργαζομένων στις Δ.Ε.ΥΑ. (Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α) την 29η -07-2020. 

Η Αν. Γενική Διευθύντρια, έχοντας υπόψη τα παραπάνω είπε ότι με βάση τα ανωτέρω δεν 

επιτρέπεται η μετάταξη των προσληφθέντων με την 3Κ υπαλλήλων σε άλλο φορέα τουλάχιστον 

για επτά (7) έτη από την πρόσληψη και σημείωσε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός 

ότι η αιτούσα απασχολείται στην επιχείρηση μόνο ένα έτος ήτοι από την 9/9/2019 αλλά και ότι η 

υπηρεσία συμμετείχε στην 3Κ προκήρυξη με την εν λόγω θέση διότι ακριβώς είχε ανάγκη κάλυψης 

αυτής προκειμένου να ανταπεξέλθει στις καθημερινές απαιτήσεις συνεπώς ενδεχόμενη μετακίνηση 

πιθανά θα προκαλούσε δυσλειτουργίες στην καθημερινή εκτέλεση των εργασιών. Επιπροσθέτως 

σημείωσε  δε,  ότι  δεν  προσκομίστηκε  στην  υπηρεσία  κανένα  έγγραφο  που  να  αιτιολογεί  τους 

σοβαρούς λόγους που επικαλείται η αιτούσα και δεν προσκομίστηκε εξ αρχής απόφαση του φορέα 

υποδοχής περί  αποδοχής της μετάταξης παρά μόνο αναφέρεται  στην υποβληθείσα αίτηση.  Για 

https://npid.gr/wp-content/uploads/2019/11/apofasi-ds-deya-ypodoxis-gia-metataxi-ypallilou.doc
https://npid.gr/wp-content/uploads/2019/11/simfoni-gnomi-ds-deya-proeleusis-gia-metataxi-ypallilou.doc
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όλους  τους  ανωτέρω  λόγους  εισηγήθηκε  την  απόρριψη  του  3843/21-08-2020  αιτήματος  της 

υπαλλήλου Φ.Ν. 

Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και τις κείμενες διατάξεις προτείνει την 

απόρριψη  του  3843/21-08-2020  αιτήματος  της  υπαλλήλου  Φ.Ν.  για  τους  λόγους  που 

αναφέρθηκαν αναλυτικά ανωτέρω και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

.1 Την απόρριψη του με αριθμό 3843/21-08-2020 αιτήματος της υπαλλήλου κ Ν…α Φ…….υ, 

η  οποία  προσλήφθηκε  στην  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  με  την  προκήρυξη  3Κ/2018  του  ΑΣΕΠ  και 

απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για 

μετάταξη στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Εορδαίας, για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 25 απόφαση 193/25-09-2020

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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