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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 23/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 29/12/2017 Ημέρα: ΠαρασκευήΏρα: 12:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 22/12/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

Το διοικητικό συμβούλιο αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, αφού από τους ΕΠΤΑ συμβούλους είναι
παρόντες οι ΠΕΝΤΕ αποτελούντες την νόμιμη απαρτία (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 1069/80) εισέρχεται στη
συζήτηση των θεμάτων.

Στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης,

ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 23-356/29-12-2017.

Λήψη απόφασης επί της με αριθμό πρωτοκόλλου 3476/27-09-2017 αίτησης της Κουρτίδου Σοφίας
κλπ (σύνολο 10 άτομα) περί κατάταξής τους σε θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
στην Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4483/2017.

Η  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΠΡΩΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του
Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ηλία Αβραμίδη, Γ.Δ. της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, ο οποίος έθεσε
υπόψη του Δ.Σ τη λήψη απόφασης επί της με αριθμό πρωτοκόλλου 3476/27-09-2017 αίτησης της
Κουρτίδου Σοφίας κλπ (σύνολο 10 άτομα) περί κατάταξής τους σε θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου στην Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4483/2017. Ήδη ένας εκ των δέκα
αιτούντων έχει παραιτηθεί από την αίτησή του με σχετική υπεύθυνη δήλωσή του.
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Επίσης παρουσίασε στο ΔΣ την από 28-12-2017 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Κιλκίς
και της Επιχείρησης η οποία έχει ως εξής:

Προς

τη Δημοτική Επιχείρηση

Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ)

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Σταματίου Κανταρτζή, Δικηγόρου ΑΜ-ΔΣΚ:65

ΘΕΜΑ: “Αίτηση άρθρου 13 Ν.4483/2017”.

Κιλκίς, 28-12-2017

Μου ετέθη από την πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ το θέμα της υπ΄αρ. πρωτ.3476/27-9-2017 κοινής αιτήσεως
δέκα εργαζομένων, με τους οποίους η ΔΕΥΑΚ έχει συνάψει επανειλημμένως συμβάσεις διαφόρων
νομικών μορφών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών. Ήδη ένας εξ αυτών έχει
παραιτηθεί της αιτήσεώς του με σχετική υπεύθυνη δήλωσή του.

Η αίτηση υπεβλήθη βάσει της διατάξεως του άρθρου 13 Ν.4483/2017 εντός της προβλεπομένης
δίμηνης προθεσμίας, ζητείται δε να τους κατατάξει η Επιχείρηση σε θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.

Στη διάταξη του άρθρου 13 ορίζονται τα ακόλουθα: “Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετούσε με
σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 (Α' 191) και δεν κατατάχθηκε σε
θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α' 87),
εφόσον κατά την ημερομηνία συγχώνευσης είχε ενεργή σχέση εργασίας στις συγχωνευθείσες
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της απορροφώσας, κατατάσσεται, ύστερα από αίτησή του, σε
θέσεις αορίστου χρόνου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3801/2009 (Α' 163) εφαρμόζονται κατ'
αναλογία και στους εργαζομένους αυτούς."

Περαιτέρω, στην υπ΄αρ.33/2017 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζονται τα εξής:

"Με τις διατάξεις του άρθρου 13 σκοπείται η επίλυση του προβλήματος που ανέκυψε με μέρος του
προσωπικού που, ενώ υπηρετούσε με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε επιχειρήσεις του ν. 1069/80 (Α' 191) οι
οποίες συγχωνεύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/10ι, εν τούτοις δεν κατατάχθηκε σε
θέσεις ΙΔΑΧ της νέας επιχείρησης που προέκυψε από τη συγχώνευση.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το σύνολο του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύθηκαν (επομένως και της απορροφήσασας
εταιρείας), μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε θέσεις ΙΔΑΧ, με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου της.

Το προσωπικό που δεν μεταφέρθηκε με τις ανωτέρω διατάξεις -ιδίως λόγω ερμηνευτικών
αμφισβητήσεων που είχαν ανακύψει, ως προς το ζήτημα της συμπερίληψης στο πεδίο εφαρμογής της
διάταξης και της απορροφώσας, πέραν της απορροφώμενης επιχείρησης-, μπορεί να καταταγεί σε
θέσεις αορίστου χρόνου.

Προϋπόθεση :

Το προσωπικό να είχε ενεργή σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης στις
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της απορροφώσας επιχείρησης.
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Ενέργειες:

- αίτηση των υπαγομένων στην ρύθμιση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του
νόμου αυτού (ενδεικτική).

- Κατάταξη σε θέσεις με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αναδρομικά από την υποβολή της
αίτησης.

Επισημαίνεται ότι, από το κείμενο της εν λόγω απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να
προκύπτει η διαπίστωση της ύπαρξης ενεργού σχέσης εργασίας των αιτούντων υπαλλήλων κατά την
ημερομηνία της συγχώνευσης, η οποία μπορεί να προκύπτει από δικαστικές αποφάσεις ή να
βεβαιώνεται από τον ίδιο το φορέα. Τονίζεται, επίσης, ότι η κατάταξη των υπαλλήλων συντελείται ήδη με
την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια ή
έγκριση. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην επιχείρηση, συστήνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
οικείο κανονισμό.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3801/2009 (Α' 163)
και για το προσωπικό αυτό. Επομένως, θεωρείται νόμιμη η μεταφορά και κατάταξη του προσωπικού
ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης. Για την καλύτερη εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου σημειώνεται
ότι α) σύμφωνα με την νομική επιστήμη και θεωρία, την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου και τα adhoc
Πρακτικά των αρμοδίων Κλιμακίων του Ελεγκτικού συνεδρίου (για την εφαρμογή του άρθρου 109 ν.
3852/2010), ως σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, εννοείται η πραγματική απασχόληση ως γεγονός,
ανεξαρτήτως των διαδικασιών πρόσληψης του εργαζομένου και β) ότι, ως «απορροφώσα επιχείρηση»
κατά το σκοπό του νόμου, θεωρούνται οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που κατά τη διαδικασία συνένωσης
των Δήμων με τον Καλλικράτη απορρόφησαν λοιπές ΔΕΥΑ ή επέκτειναν εδαφικά τη δραστηριότητα τους.
Τόσο η διάταξη αυτή, όσο και οι προγενέστερες τις οποίες συμπληρώνει αποσκοπούν, αφενός στη
διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας του προσωπικού των ΔΕΥΑ που συγχωνεύονται και αφετέρου
στην εξυπηρέτηση των διευρυμένων εδαφικά πλέον αναγκών των ΔΕΥΑ. Ως εκ τούτου με την διάταξη
του άρθρου 13 ν. 4483/2017 επιχειρείται η αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος εργαζομένων
υφιστάμενων ΔΕΥΑ, οι οποίοι απασχολούνταν με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με λοιπούς συναδέλφους
τους που προέρχονταν από τις συγχωνευόμενες ΔΕΥΑ και οι οποίοι κατετάγησαν σε θέσεις εργασίας
αορίστου χρόνου."

Α. Στην έννοια της συγχωνεύσεως ΔΕΥΑ συνενωθέντων Δήμων δύναται νομίμως να υπαχθεί και η
περίπτωση της επέκτασης της εδαφικής αρμοδιότητος της ΔΕΥΑ εφόσον δεν υπήρχαν περισσότερες
επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης στους συνενωθέντες Δήμους. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αφενός
ορίζεται ρητώς στην παραπάνω εγκύκλιο του Υπ.Εσωτερικών και αφετέρου συνάγεται ευθέως εκ του
σκοπούμενου από τον νομοθέτη αποτελέσματος της άρσης των αδικιών, άλλως θα υπήρχε
αδικαιολογήτως άνιση νομοθετική μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων, η οποία θα εξαρτάτο από το
τυχαίο γεγονός της ύπαρξης ή μη περισσότερων ΔΕΥΑ στους δήμους που συνενώθηκαν.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επέκταση της εδαφικής αρμοδιότητος της ΔΕΥΑΚιλκίς συντελέσθηκε
με τη δημοσίευση της 7753/9-7-2012 ΑπόφΓΓΑΔΜΘ (ΦΕΚ 2162/18-7-12 τ.Β') στην ΕτΚ στις 18-7-2012 .

Β. Από την επακριβή γραμματική διατύπωση του άρθρου 13 “....είχε ενεργή σχέση
εργασίας...” προκύπτει ότι ο νομοθέτης δεν εξαρτά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης από την
προϋπόθεση της ύπαρξης ενεργού σύμβασης εργασίας, αλλά από την ενεργή σχέση εργασίας, η οποία
δεν αποτελεί θέμα νομικής ερμηνείας, αλλά συνιστά διαπίστωση του πραγματικού γεγονότος της
σχέσεως εργασίας. Μάλιστα στην ως άνω εγκύκλιο, κατ' επίκληση της νομικής επιστήμης και θεωρίας,
της πάγιας νομολογίας του Αρείου Πάγου και των adhoc πρακτικών των αρμοδίων Κλιμακίων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εφαρμογή του άρθρου 109 ν.3852/2010, θεωρείται επαρκής η διαπίστωση
της πραγματικής απασχόλησης ως αντικειμενικό γεγονός, η οποία επομένως δεν απαιτείται να εξαρτάται
εκ της τυπικής και νομικής μορφής των συμβάσεων. Όντως με την υπ΄αρ.157/2012 Πράξη Ελ.Συν.Τμ.1
κρίθηκε ότι: ”...για την μεταφορά της, αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησής της στη λυθείσα
επιχείρηση με την ίδια σχέση εργασίας, ανεξάρτητα αν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την
απασχόλησή της με τέτοιου είδους σχέση εργασίας Για τον ίδιο λόγο δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα
της εν λόγω μεταφοράς και η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία κρίθηκε ότι η ανωτέρω δεν πληρούσε
τις προϋποθέσεις για την μετατροπή της εργασιακής σχέσης που είχε κατά την 19η.7.2004 με την
επιχείρησης σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος
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164/2004". Ακολούθως με την υπ΄αρ. 208/2011 πράξη ΕλΣυν, Τμήμα 1, έγινε δεκτό ότι: “Για τη
νομιμότητα της εν λόγω μεταφοράς αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης του ανωτέρω
προσωπικού στη λυθείσα κοινωφελή επιχείρηση με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου
χρόνου, ανεξαρτήτως του αν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την πρόσληψη ή μεταφορά του σ'
αυτήν, αφού τέτοια προϋπόθεση δεν τάσσεται ρητά, ούτε άλλωστε συνάγεται από το σκοπό του νόμου,
που συνίσταται στη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας του προσωπικού των κοινωφελών
επιχειρήσεων που λύονται στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3852/2010 και στην τακτοποίηση των
εργαζομένων σ΄ αυτές”

Επίσης με την υπ΄αρ.194/2013 Γνωμοδότηση ΝΣΚ επί του θέματος μεταφοράς προσωπικού
δημοτικών επιχειρήσεων που λύονται, το οποίο φέρει κοινά βασικά στοιχεία με την προκείμενη
περίπτωση, ομοίως γίνεται δεκτό ότι αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης, ανεξαρτήτως αν
έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την πρόσληψη του προσωπικού.

Τέλος, κατ΄εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου, η διαπίστωση του παραπάνω ουσιώδους
πραγματικού γεγονότος, ανήκει όχι μόνο στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων αλλά και στον ίδιο το
φορέα, εν προκειμένω στη ΔΕΥΑΚιλκίς, δεδομένου ότι στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 13
Ν.4483/17 δεν απαιτείται μόνον αναγνωριστική ή διαπλαστική δικαστική απόφαση περί αναγνώρισης ή
δημιουργίας δικαιώματος, αλλά πρόκειται για διάγνωση του πραγματικού γεγονότος της απασχόλησης,
ασχέτως διαδικασίας πρόσληψης, οπότε μπορεί να εφαρμοσθεί οιοδήποτε πρόσφορο μέσο για την
διαπίστωσή της και όχι αποκλειστικώς δικαστική απόφαση.

Όπως προέκυψε από τις συμβάσεις που μου απεστάλησαν από την ΔΕΥΑΚ, τα χρονικά διαστήματα
απασχόλησης των εννέα αιτούντων στη ΔΕΥΑΚιλκίς έχουν ως εξής:

1. Σοφία Κουρτίδου:

από 1-12-08 έως 30-9-08

από 1-10-2009 έως 30-9-2010

από 14-12-2011 έως 13-12-2012

από 22-3-13 έως 31-12-13

από 10-2-14 έως 10-2-15

από 19-1-15 έως 19-4-15

από 7-12-15 έως 6-8-16

από 27-9-16 έως 26-11-16

2. Συμεών Καλαϊτσίδης:

από 12-5-2008 έως 12-11-2008

από 25-11-2008 έως 25-5-2009

από 7-9-2010 έως 6-9-2011

από 14-12-2011 έως 13-12- 2012

από 1-4-2013 έως 31-12-2013

από 10-2-2014 έως 10-2-2015
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από 19-1-2015 έως 19-4-15

από 20-4-15 έως 20-7-15

από 27-9-15 έως 27-10-15

3. Νικόλαος Κοτσαπουϊκίδης:

από 18-9-2007 έως 17-2-2008

από 25-11-2008 έως 24-4-2009

από 7-9-2010 έως 6-9-2011

από 1-4-2012 έως 31-12-2012

από 1-4-2013 έως 31-12-2013

από 10-2-2014 έως 10-2-2015

από 19-1-2015 έως 19-4-2015

από 19-3-2015 έως 19-6-2015

από 24-7-2015 έως 30-9-2015

από 7-12-2015 έως 6-8-2016

από 27-9-2016 έως 10-12-2016

4. Γεώργιος Μαραντίδης

από 1-12-2006 έως 30-11-2008

από 2-12-2009 έως 1-12-2010

από 7-9-2010 έως 6-9-2011

από 14-12-2011 έως 13-12-2012

από 1-4-2013 έως 31-12-2013

από 10-2-2014 έως 10-2-2015

από 19-1-2015 έως 19-4-2015

από 20-3-2015 έως 19-6-2015

από 24-7-2015 έως 30-9-2015

από 7-12-2015 έως 6-8-2016
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από 27-9-2016 έως 27-11-2016

από 26-7-2017 έως 31-12-2017

5. Ιορδάνης Μισαηλίδης

από 1-12-2006 έως 30-11-2008

από 2-12-2009 έως 1-12-2010

από 2-12-2010 έως 30-11-2011

από 14-12-2011 έως 13-12-2012

από 1-4-2013 έως 31-12-2013

από 2-12-2013 έως 2-12-2014

από 12-2-2014 έως 10-2-2015

από 19-1-2015 έως 19-4-2015

από 19-3-2015 έως 19-6-2015

από 8-3-2016 έως 25-1-2017

6. Θεανώ Νικολαΐδου

από 11-8-2006 έως 10-8-2008

από 21-10-2009 έως 20-10-2010

από 21-10-2010 έως 20-10-2011

από 14-12-2011 έως 13-12-2012

από 1-4-2013 έως 31-12-2013

από 10-2-2014 έως 10-2-2015

από 19-1-2015 έως 19-4-2015

από 20-3-2015 έως 20-6-2015

από 22-6-2015 έως 25-1-2016

από 4-3-2016 έως 3-6-2016

από 27-9-2016 έως 26-11-2016
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7. Κων/νος Μυριανίδης

από 4-6-2011 έως 31-12-2011

από 1-4-2012 έως 31-12-2012

από 19-1-2015 έως 19-4-2015

από 19-3-2015 έως 19-6-2015

από 24-7-2015 έως 30-9-2015

από 7-12-2015 έως 6-8-2016

από 27-9-2016 έως 3-12-2016

8. Αθανάσιος Παυλίδης

από 7-3-2008 έως 6-9-2008

από 25-11-2008 έως 24-5-2009

από 7-9-2010 έως 8-9-2011

από 14-12-2011 έως 13-12-2012

από 1-4-2013 έως 31-12-2013

από 10-2-2014 έως 10-2-2015

από 19-1-2015 έως 19-4-2015

από 20-3-2015 έως 19-6-2015

από 27-9-2016 έως 26-11-2-16

9. Αναστάσιος Ταγκαλίδης

από 6-11-2011 έως 31-12-2011

από 1-4-2012 έως 31-12-2012

από 1-4-2013 έως 31-12-2013

από 10-2-2014 έως 10-2-2015

από 19-3-2015 έως 18-6-2015

από 24-7-2015 έως 30-9-2015

από 7-12-2015 έως 6-8-2016
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από 27-9-2016 έως 3-12-2016

Από την εκτίμηση του συνόλου των συμβάσεων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Όλες οι συμβάσεις και οι σχέσεις εργασίας ήταν ενεργές κατά την 18-7-2012 με την επέκταση της
εδαφικής αρμοδιότητος της ΔΕΥΑΚιλκίς

Όλες οι συμβάσεις έχουν ως αντικείμενο εκτέλεση εργασιών-παροχή υπηρεσιών αόριστης
ποσότητας και όγκου, με κριτήριο εκτίμησης τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, όπως ειδικότερα
περιγράφεται σε καθεμία, ενώ καμμία απολύτως σύμβαση δεν αφορά κατασκευή έργου.

Οι συμβάσεις επαναλαμβάνονται σε εξαιρετικά τακτικούς ρυθμούς. Μάλιστα, όπως διαπιστώνεται
από το προεκτεθέν ιστορικό της απασχόλησης, πολλές φορές δεν υπάρχει καθόλου χρονικό κενό μεταξύ
δύο συμβάσεων ή μεσολαβεί κενό λίγων εβδομάδων ή ενός-δύο μηνών. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
δεν εξυπηρετούνται περιοδικές ή εποχιακές ανάγκες της υπηρεσίας ώστε να δικαιολογείται η κατάρτιση
περισσότερων συμβάσεων, αλλά τόσο από πλευράς των χρονικών διαστημάτων στα οποία εκτείνονται,
καλύπτοντας πλήρες ημερολογιακό έτος και όχι πάντοτε συγκεκριμένες εποχές, όσο και εκ των
αντικειμένων τους, που κατά κανόνα παραμένει επακριβώς το ίδιο ή παρεμφερές, δύναται να συναχθεί
το συμπέρασμα και συνακολούθως να διαπιστωθεί από το αρμόδιο ΔΣ όχι μόνο το πραγματικό γεγονός
της απασχόλησης αλλά και ότι καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΔΕΥΑΚιλκίς.

Στο ανωτέρω συμπέρασμα συνηγορεί και το γεγονός ότι στο οργανόγραμμα της ΔΕΥΑΚ υφίστανται
αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις, στοιχείο που καταδεικνύει ότι η υπηρεσία έχει προβλέψει και έχει
αναγνωρίσει τη μόνιμη ύπαρξη των αναγκών που εξυπηρετούνται με τις ανωτέρω συμβάσεις.

Επιπροσθέτως το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς με την υπ΄αρ.476/2016 απόφασή του αναγνώρισε ότι
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας.

Βάσει των προεκτεθέντων έχω σχηματίσει τη γνώμη ότι το διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚιλκίς,
δύναται νομίμως να αποδεχθεί την αίτηση των ανωτέρω εννέα εργαζομένων.

Η παρούσα αποτελεί γνώμη του συντάξαντος βασιζόμενη στην οικεία νομοθεσία και στα έγγραφα
που τέθηκαν στη διάθεσή μου, δύναται να περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες προς την εντολέα μου
ΔΕΥΑΚιλκίς και δεν αποτελεί δημόσιο έγγραφο καθώς αφορά την εσωτερική λειτουργία της Υπηρεσίας,
γι΄αυτό και δεν δύναται να χορηγηθεί σε ιδιώτη.

Εάν παρόλα ταύτα, δημοσιευθεί ή βρεθεί για οιονδήποτε λόγο στην κατοχή τρίτου προσώπου,
απαγορεύεται ρητώς η δικαστική ή εξώδικη χρήση της, είτε αυτούσια, είτε ενσωματωμένη σε Απόφαση
ΔΣ, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του συντάκτη.

ο Νομικός Σύμβουλος

του Δήμου Κιλκίς

Σταμάτιος Κανταρτζής
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Στη συνέχεια ο Γεν. Δντής εξέθεσε το ιστορικό απασχόλησης των 9 (εννιά) εργαζομένων και ανέφερε ότι οι
προσφερόμενες εργασίες των παραπάνω εργαζομένων δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον
προσωπικό, ότι οι ανωτέρω εργαζόμενοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στις εγκαταστάσεις της
ΔΕΥΑ Κιλκίς και δεν μπορούν να αντικατασταθούν με άλλους επαγγελματίες στην ελεύθερη αγορά, ότι
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καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς και κρίνεται ως επιβεβλημένη και επιτακτική η
ανάγκη απασχόλησης των αναφερόμενων εργαζομένων λόγω της ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών τους αναφορικά με την λειτουργία της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την διασφάλιση της
αδιάκοπης υδροδότησης των κατοίκων, την πρόληψη πρόκλησης ζημιών στα δίκτυα και την προστασία της
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Τέλος πρότεινε την αποδοχή του αιτήματός τους με το σκεπτικό
που εκτίθεται στην παραπάνω γνωμοδότηση του νομ.συμβούλου, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών
της ΔΕΥΑ Κιλκίς και την συμβολή στην ομαλή λειτουργία της.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη:

1)Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3476/27-09-2017 αίτησης της Κουρτίδου Σοφίας κλπ (σύνολο 10 άτομα)
περί κατάταξής τους σε θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σύμφωνα
με το άρθρο 13 του Ν. 4483/2017, σε συνδυασμό με την υπ΄αρ. πρωτ.5650/11-12-2017 υπεύθυνη δήλωση
παραίτησης του Χαραλαμπίδη Κωνσταντίνου.

2)Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1069/1980

3)Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4483/2017 (Α΄107)

4)Την με αριθμό 80/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς που εγκρίθηκε με την με αριθμό
7753/9-7-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και
δημοσιεύτηκε στην Ε.τ Κ. με αρ.2162/18.7.2012, τ.Β', με θέμα «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ
ΔΕΥΑΚ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΣΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΥ»

5)Τις διαθέσιμες πιστώσεις για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας τους όπως βεβαιώνεται από την
Οικονομική Υπηρεσίας.

6)Τις ανάγκες της Επιχείρησης και την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων στον ισχύοντα Οργανισμό
Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

7)Το γεγονός ότι οι αιτούντες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης.

8)Το γεγονός, ότι η εργασιακή σχέση των συγκεκριμένων εργαζομένων, ως διαπιστωμένη πραγματική
απασχόληση, ήταν ενεργή κατά το χρόνο δημοσίευσης στην Ε.τΚ. της με αριθμό 7753/9-7-2012 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία επεκτάθηκε η
εδαφική αρμοδιότητα της Επιχείρησης και στις λοιπές δημοτικές ενότητες του ενιαίου Δήμου Κιλκίς.

9)Το γεγονός, ότι συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 του ν.
4483/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της
Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 3476/27-09-2017 αίτησης των παρακάτω εργαζομένων για τους
λόγους που εκτίθενται στην από 28-12-2017 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Κιλκίς και
της Επιχείρισης και κατατάσσει αυτούς σε οργανικές θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
στις κάτωθι ειδικότητες και κλάδους ως εξής:

A/A ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ
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2 ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΑΠΟΥΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
5 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
6 ΘΕΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Στον Γενικό Διευθυντή αναθέτει την εκτέλεση της απόφασης αυτής και την αποστολή της όπου απαιτείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 23-356/29-12-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
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