
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  19/17-08-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 203/2021 Θέμα::  «Παράταση  απασχόλησης  υπάλληλου, 

ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4257/2014»
Στη Θέρμη, σήμερα 17 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των από  11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποιήσεως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού 

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

Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 3842/12-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 

αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο χωριστά βάσει  των διατάξεων  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, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.

 Χατζηδημητρίου Φανή  (προσήλθε κατά την 

έναρξη της συζήτησης του 9ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης) 

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Κουσούλης Γεώργιος

3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4. Παπαδάκη Αθηνά 4. Ιωσηφίδης Ιωάννης
5. Καρκαλή Μαρία
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Λιόλιος Αντώνιος

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 2ο 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…». 

Στη συνέχεια είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4257/2014 « 1. Επιτρέπεται 

η μετακίνηση υπαλλήλων από δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου δήμου, …., καθώς 

και μεταξύ των φορέων αυτών και η διάθεσή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για  

χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη εφόσον 

υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη. 2.Η μετακίνηση διενεργείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου,  

μετά  από  αίτημα  του φορέα  υποδοχής.  Με την  απόφαση μετακίνησης  καθορίζεται  ο  φορέας  

καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που μετακινείται…4.To προσωπικό μετακινείται με την  
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σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό  

και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν τη μετακίνησή του»

Με την με αριθμό 82/2019 απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης υπέβαλε 

αίτημα στο Δήμο Θέρμης προκειμένου να μετακινηθεί, ένα (1) άτομο, για δύο έτη, με δυνατότητα 

παράτασης για επιπλέον δύο(2) έτη της ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.

Με βάση το ανωτέρω αίτημα λήφθηκε η με αριθμό  37858/7-9-2019 Απόφαση Δημάρχου του 

Δήμου Θέρμης, με την οποία εγκρίθηκε η μετακίνηση στην ΔΕΥΑΘ ενός μόνιμου υπαλλήλου του 

Δήμου  Θέρμης  της  ειδικότητας  Π.Ε.  Πολιτικών  Μηχανικών  και  ειδικότερα  της  υπαλλήλου 

Πασχαλίδου Παρθένα του Βελισσαρίου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ,με βαθμό Α’.

Αντίστοιχα  λήφθηκε  η με  αριθμό  125/2019  απόφαση  του  Αναπλ.  Γενικού  Διευθυντή  περί 

αποδοχής της μετακίνησης και ορίστηκε η διάρκεια της απασχόλησης για δύο (2) έτη, από 18-09-

2019  έως  17-09-2021,  για  κάλυψη  υπηρεσιακών  αναγκών,  με  δυνατότητα  παράτασης  για 

επιπλέον δύο(2) έτη.

Λόγω των ανωτέρω και για το λόγο ότι οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ συνεχίζουν να υφίστανται και 

ειδικότερα ανάγκες σε επιστημονικό προσωπικό και δη της ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού 

τόσο  λόγω  της  ένταξης  έργων  σε  επιχορηγούμενα  προγράμματα  όσο  λόγω των  αυξημένων 

τεχνικών εργασιών που εκτελούνται καθημερινά και που απαιτούν γνώσεις Πολιτικού Μηχανικού 

και τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν από το μόνιμο προσωπικό της, λόγω ελλείψεως αυτού, 

προτείνετε η παράταση της μετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου για δύο έτη επιπλέον, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν.4257/2014, ήτοι από 18/09/2021 έως 17/09/2023.

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 και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την παράταση απασχόλησης στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ., της μετακινηθείσας υπαλλήλου από 

το  Δήμο Θέρμης  ειδικότητας  Π.Ε.  Πολιτικών  Μηχανικών,  κ.  Πασχαλίδου Παρθένα του 

Βελισσαρίου, όπως αυτή είχε ορισθεί με την 37858/7-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης 

και  την  αντίστοιχη  125/2019 απόφαση του Αναπλ.  Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.4257/2014, για  δύο(2)  επιπλέον  έτη  ήτοι  από  την 

18/09/2021 έως 17/09/2023.

2. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού, το οποίο θα συνεχίσει να διέπεται 

από το υπηρεσιακό,  μισθολογικό,  ασφαλιστικό και  συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο 

υπαγόταν πριν τη μετακίνησή του, θα βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και τους Κ.Α. '60-01-

00-0002  «Τακτικες  Αποδοχές  Προς.  Τεχν.Υπηρ  Τακτ»  &  Κ.Α.  '60-02-00-0002 

«Εργοδοτικές Εισφορές Προς. Τεχν.Υπηρ Τακτ».

3. Στον προϋπολογισμό έτους 2021, υπάρχει δέσμευση πίστωσης στους Κ.Α. '60-01-00-0002 

«Τακτικες  Αποδοχές  Προς.  Τεχν.Υπηρ  Τακτ»  &  Κ.Α.  '60-02-00-0002  «Εργοδοτικές 

Εισφορές  Προς.  Τεχν.Υπηρ  Τακτ»  η  οποία  έχει  αναληφθεί  με  την  ΑΑΥ1/2021  &  ΑΑΥ 

2/2021.  Στους  προϋπολογισμούς  των  επόμενων  ετών  θα  προβλεφθεί  η  αντίστοιχη 

πίστωση

Η παρούσα απόφαση, η οποία υπέχει θέση αιτήματος, να διαβιβασθεί στο Δήμο Θέρμης
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19, απόφαση 203/17-08-2021

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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