
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  16/15-11-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 178/2012 Θέμα:«Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο  Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής  2013-2016  και  Επείγοντα  Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 (ν. 4093/2012– Μνημόνιο 
ΙΙΙ)».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 15 
Νοεμβρίου 2012,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 09:00  συνήλθαν  εκτάκτως τα  μέλη  του Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Καθαριότητας  Θέρμης»  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  4554/15-11-2012  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» προκειμένου να συζητήσουν τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 και Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 (ν. 4093/2012– Μνημόνιο ΙΙΙ)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 7, 
δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Τσολάκη Ελευθερία

3 Χριστοφόρου Γεώργιος 3 Χρυσοχόου Παύλος

4 Καρκατζίνος Νικόλαος 4 Λεμονάκη Χρυσούλα

5 Αντωνιάδου Μαρία

6 Κεσίδη Αναστασία 

7 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 

Κωστίκα Μαρία ως γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι, η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία κατεπείγουσα, 
μετά την ψήφιση των παραπάνω Νόμων προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να ενημερωθεί και 
να λάβει αποφάσεις σχετικά με όσα προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και των όσων έχει 
αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με την με αριθμό 514/2012 απόφασή του. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, μετά τη 
δημοσίευση  του  Ν.  4093/2012  (Φ.Ε.Κ.  222/τεύχος  Α’/12-11-2012)  «Έγκριση  Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2013-2016  -  Επείγοντα  Μέτρα  Εφαρμογής  του 
Ν.4046/2012  και  του  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2013-2016» 
ισοπεδώνεται  θεσμικά  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  καταργείται  συνταγματικά  το  αυτοδιοίκητο  των 
Δήμων,  περικόπτονται  περαιτέρω  οι  πόροι  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  επιβάλλεται  πρόσθετη 
υποχρεωτική φορολογία στους δημότες και απολύεται  προσωπικό απολύτως απαραίτητο για τη 
λειτουργία του θεσμού.

Παράλληλα  έθεσε  το  θέμα  της  αποδυνάμωσης  των  υπηρεσιών  μέσω  της  εργασιακής 
εφεδρείας ή της κατάργησης οργανικών θέσεων δηλώνοντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε λειτουργική 
αδυναμία,  ιδιαίτερα  στο  πλαίσιο  των  αρμοδιοτήτων  που  έχουν  εκχωρηθεί  από  το  πρόγραμμα 
«Καλλικράτης»  και  ότι  η  διατήρηση  ενός  ελάχιστου  επιπέδου  παρεχόμενων  υπηρεσιών  έχει 
προϋπόθεση τη διατήρηση τουλάχιστον όλου του υφιστάμενου προσωπικού.

Επισήμανε  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Θέρμης  με  σειρά  αποφάσεών  του  από  τον 
Φεβρουάριο του 2011 έως σήμερα εξέδωσε ψηφίσματα διαμαρτυρόμενο αφενός για  τις θεσμικές 
ατέλειες και τις καθυστερήσεις στην υποστήριξη της εφαρμογής του σχεδίου Καλλικράτης και για 
την κοινωνικοοικονομική υποβάθμιση  της χώρας και ειδικότερα των Δήμων και αφετέρου πήρε 
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θέση, με αφορμή τα Μνημόνια Ι και ΙΙ και τους Εφαρμοστικούς Νόμους αυτών, ενάντια στα μέτρα, 
που είχαν στόχο την υποβάθμιση της αυτοδιοίκησης και τη μετατροπή αυτής σε κρατική υπηρεσία, 
τον ακρωτηριασμό των αυτοδύναμων και αυτόνομων πολιτικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη 
στέρηση  και  των  ελάχιστων  πόρων  για  άσκηση  πολιτικής,  τη  μη  καταβολή  ακόμα  και  των 
ανελαστικών   εξόδων  και  τέλος  την  ιδιωτικοποίηση  των  υπηρεσιών,  την  εγκατάλειψη  κάθε 
κοινωνικής πολιτικής από την Τ.Α, την επικράτηση της λογικής ανταποδοτικού κόστους για όλες 
τις παρεχόμενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες. 

Στη συνέχεια ανέφερε ότι σε έκτακτη  συνεδρία του το Δημοτικό Συμβούλιο με την με 
αριθμό 514/14-11-2012 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα:

Α.  την  αντίθεσή  του στο  Ν.  4093/2012  (Φ.Ε.Κ.  222/τεύχος  Α’/12-11-2012),  που εγκρίνει  το 
Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2013  –  2016  και  τα  Επείγοντα  Μέτρα 
Εφαρμογής  του,  και  με  τον  οποίο  ισοπεδώνεται  οριστικά  θεσμικά  και  οικονομικά  η  Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 
Β. Δέχτηκε το περιεχόμενο της υπ αριθμ.  177/2012 απόφασης του Δ.Σ.  της Π.Ε.Δ.  Κεντρικής 
Μακεδονίας και
1. κάλεσε την ΚΕΔΕ και το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε άμεσες δυναμικές κινητοποιήσεις 
κατά του πρόσφατα ψηφισμένου Νόμου που θα πρέπει να κορυφωθούν με την ομαδική υποβολή 
των παραιτήσεων όλων των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας
2.  αξίωσε   από  την  ΚΕΔΕ  να  προχωρήσει  άμεσα  σε  έκτακτο  συνέδριο,  εντός  των  επόμενων 
ημερών, στο οποίο θα αποφασιστούν κινήσεις διαμαρτυρίες με στόχο αυτές να οδηγήσουν στη μη 
εφαρμογή όλων των αντισυνταγματικών, αντιαυτοδιοικητικών και αντιευρωπαϊκών διατάξεων του 
νέου  νόμου  με  τις  οποίες  ουσιαστικά  καταργείται  η  αυτοτέλεια  της  Ελληνικής  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και στραγγαλίζονται οικονομικά οι Δήμοι. 
3.  ζήτησε να  υπάρξει  προσφυγή  στα  Ελληνικά  και  Ευρωπαϊκά  Συνταγματικά  Δικαστήρια  και 
δήλωσε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία υπηρεσιακή διαδικασία από την οποία θα προκύψουν 
στοιχεία στα αρμόδια υπουργεία για να προωθηθούν απολύσεις προσωπικού των Δήμων, με τις 
οποίες διαφωνεί κάθετα.
Γ. Διαφώνησε με τα νέα μέτρα του Νόμου κατά των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. και 

1. ζήτησε   από  τον  Δήμαρχο  να  μην  υπογράψει  καμία  διαπιστωτική  πράξη  καταργήσεως 
θέσεως και διαθεσιμότητας

2. αντιτέθηκε   σε  κάθε  απόλυση  εργαζομένων  και  δήλωσε  ότι  στο  Δήμο  Θέρμης  δεν 
περισσεύει  κανείς  εργαζόμενος.  Αντίθετα  εξαιτίας  των  αυξημένων  αρμοδιοτήτων  που 
μεταφέρθηκαν  και  θα  μεταφερθούν  σε  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  Ν.  3852/2012 
(Πρόγραμμα Καλλικράτης) διαπιστώνεται έλλειμμα προσωπικού. 

3. δε θα συνεργήσει στην αποστολή λίστας για την κατάργηση οποιασδήποτε θέσης ΙΔΑΧ και 
λίστας εργαζομένων που φέρονται κατά το Νόμο υπό διαθεσιμότητα και ζήτησε από τον 
Δήμαρχο να παράσχει εντολή στους αρμοδίους υπαλλήλους μη αποστολής των ζητουμένων 
στοιχείων

4. ανέστειλε  τη  λειτουργία  του  Τμήματος  Ανθρώπινου  Δυναμικού  μέχρι  τη  Δευτέρα  19 
Νοεμβρίου 2012 και σε περίπτωση ανάγκης για νέα αναστολή εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο 
να πράξει αναλόγως

5. συμπαρίσταται και συμμετέχει στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων των ΟΤΑ ενάντια στο 
Νόμο που οδηγεί στην οικονομική κατάρρευση των Δήμων, στη διοικητική κατάρρευση των 
υπηρεσιών τους και σε εξαθλίωση τους εργαζομένους και τις οικογένειες τους

6. θα υποστηρίξει νομικά αιρετούς και εργαζομένους που πιθανόν θα διωχθούν διοικητικά ή 
δικαστικά για δράσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή των παραπάνω

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε, πως αφενός οι επιπτώσεις εφαρμογής του νόμου 4093/2012 
(Φ.Ε.Κ. 222/τεύχος Α’/12-11-2012) θα είναι εμφανής και στις υπηρεσίες της  Δ.Ε.Υ.Α. ως νομικό 
πρόσωπο που ανήκει  στο Δήμο Θέρμης καθώς  ισοπεδώνεται  θεσμικά και  οικονομικά η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, αφετέρου,  ως  ένδειξη  συμπαράστασης  οφείλει  η  Δ.Ε.Υ.Α.  να  συνδράμει  στις 
κινητοποιήσεις του Δήμου Θέρμης.

Ο Πρόεδρος  ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 1069/80 
και την με αριθμό 514/14-11-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  προτείνει την συμμετοχή 
στις  κινητοποιήσεις  του  Δήμου  Θέρμης  και  την  αναστολή  των  Διοικητικών  και  Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. την Παρασκευή 16/11/2012. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 
εισήγηση του Προέδρου, την με αριθμό 514/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις 
διατάξεις του Ν. 1069/80, του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

1. Αντιτίθεται  στο  Ν.  4093/2012  (Φ.Ε.Κ.  222/τεύχος  Α’/12-11-2012),  που  εγκρίνει  το 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο  Δημοσιονομικής Στρατηγικής  2013 – 2016 και  τα  Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του,  και  με  τον οποίο  ισοπεδώνεται  οριστικά θεσμικά  και  οικονομικά  η  Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 

2. Αναστέλλει την λειτουργία των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
την Παρασκευή 16/11/2012 ως ένδειξη συμπαράστασης, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις 
του Δήμου Θέρμης.

3. Θα υποστηρίξει  νομικά  αιρετούς  και  εργαζομένους  που πιθανόν  θα  διωχθούν  διοικητικά  ή 
δικαστικά για δράσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή των παραπάνω.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 16 και η απόφαση έλαβε τον αριθμό 
178/15-11-2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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