
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  8/28-06-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 94/2012

Θέμα:« Εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. οικ. 2/16519/0022/24-
2-2012,  (ΦΕΚ  226/Α/27-10-2011),  «Καθορισμός 
επιδόματος  επικίνδυνης  και  ανθυγιεινής  εργασίας  της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4024/2011»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 28 
Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 
τακτική  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  2232/25-06-2012  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». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1  Λεμονάκη Χρυσούλα   προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Τσολάκη Ελευθερία

3 Χρυσοχόου Παύλος 3 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

4 Χριστοφόρου Γεώργιος 4 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

5 Καρκατζίνος Νικόλαος 

6 Αντωνιάδου Μαρία

7 Κεσίδη Αναστασία 
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Προϊσταμένη  Διοικητικών  &  Οικ.  Υπηρεσιών  κ. 
Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε στα μέλη ότι, με την 
ΚΥΑ αρ.  οικ.  2/16519/0022/24-2-2012,  (ΦΕΚ  226/Α/27-10-2011),  καθορίστηκε   το  επίδομα 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4024/2011.

Στα πλαίσια εφαρμογής της από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία ανήκουν 
οι  Δ.Ε.Υ.Α.  ο νομικός σύμβουλος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.  κ.  Ζυγούρης γνωμοδότησε με το με αριθμό 
πρωτ.: ΕΔΕΥΑ 1819/10-05-2012 έγγραφο ως εξής:

«Οι  ΔΕΥΑ,  με  βάση  τη  γραμματική  ερμηνεία  της  ως  άνω  διάταξης  του  α.4  του  
ν.4024/2011  (πεδίο  εφαρμογής  του  νόμου  αυτού!),   δεν  εμπίπτουν  άμεσα   στο  σύστημα  
βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης που αφορά το Δημόσιο, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και  
τους φορείς του λοιπού στενού Δημοσίου τομέα, που αναλυτικά αναφέρονται στο συγκεκριμένο  
άρθρο, αλλά ούτε και έμμεσα. Συγκεκριμένα, όπου ο νομοθέτης ήθελε να υπαγάγει  τις ΔΕΥΑ  
(ΝΠΙΔ  που  ανήκουν  σε  ΟΤΑ)  στις   διατάξεις  του  Ν.4024/2011  ,  το  έκανε  ρητώς  και  για  
συγκεκριμένα ζητήματα, ( ήτοι α. 21 σχετικά με τις αμοιβές συλλογικών οργάνων, α. 29 παρ.2,  
α.31  σχετικά  με  τα  ανώτατα  όρια  αμοιβών  και  α.34  για  την  εφεδρεία),  έτσι  ώστε  να  μην  
δημιουργούνται  αμφιβολίες  για  ενδεχόμενη  αναλογική  εφαρμογή  και  άλλων  διατάξεων  στις  
ΔΕΥΑ. Επιχείρημα υπέρ της άποψης αυτής συνιστά, άλλωστε, και η ως άνω ρητή διάταξη της  
παρ. 2 του α.4 του Ν.4024/2011, κατά την οποία «υπάλληλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν  
ευθέως στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου,…. εξαιρούνται από το Πεδίο εφαρμογής  
των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου…….».

Ειδικά  λοιπόν,  όσον  αφορά  στο  ζήτημα  του  επιδόματος  επικίνδυνης  και  ανθυγιεινής  
εργασίας, οι ρυθμίσεις της διάταξης του άρθρου 15 παρ.1 του ν.4024/2011, δεν έχουν εφαρμογή  
για τις ΔΕΥΑ, για τους εξής λόγους:
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Α) Κατ’ αρχήν, το άρθρο 15 παρ.1 εμπίπτει στο Κεφάλαιο Β του ν.4024/2011, το οποίο  
ρητώς, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου αυτού, δεν έχει εφαρμογή για τις ΔΕΥΑ.

Β) Άλλωστε, το ίδιο το άρθρο 15 παρ.1 του ν.4024/2011, που ορίζει το ανώτατο όριο του  
επιδόματος  στα  150  ευρώ  μηνιαίως,  παρέχει  εξουσιοδότηση  στους  Υπουργούς  Διοικητικής  
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και στον κατά περίπτωση αρμόδιο  
Υπουργό, να ορίσουν, με κοινή τους απόφασή, τους δικαιούχους του επιδόματος. Σύμφωνα με  
την απόφαση αυτή, ΚΥΑ 2/16519/0022/24-2-2012, ως δικαιούχοι ορίζονται όλοι οι μόνιμοι και  
δόκιμοι πολιτικοί  υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και  
ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α κ Β βαθμού. Προκύπτει σαφώς λοιπόν,  
ότι, το προσωπικό των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ και συνακόλουθα των ΔΕΥΑ, μη συμπεριλαμβανόμενο στην  
ως  άνω  ρύθμιση,  εξαιρείται  από  αυτή,  υπαγόμενο  αποκλειστικά,  αναφορικά  με  το  νόμο  
4024/2011 και σε σχέση με τις  αποδοχές του,  στη ρύθμιση του άρθρου 31 περί  ανωτάτων  
ορίων.

Πιο  συγκεκριμένα,  το  προσωπικό  των  ΔΕΥΑ  υπάγεται,  όσον  αφορά  στο  ζήτημα  των  
αποδοχών του, στις ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας, των ΣΣΕ που το διέπουν κλπ, και ισχύει  
για αυτό ότι ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του ν.4024/2011, με μόνο περιορισμό τα ανώτατα όρια  
που επιβάλλει το άρθρο 31 του ν.4024/2011. Τα ανώτατα όρια αυτά της παρ.3 του α.31 του ν.  
4024/2011 στις  τακτικές  μηνιαίες  αποδοχές  του προσωπικού,   μπορούν να προσαυξάνονται,  
σύμφωνα και με την ως άνω Εγκύκλιο 2073/18-11-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, με το  
συνυπολογισμό των επιδομάτων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Β του ν.4024/2011, μεταξύ  
αυτών  και  το  επίδομα  επικίνδυνης  και  ανθυγιεινής  εργασίας,  τα  οποία  καταβάλλονται  στους  
εργαζομένους  μόνο  μέχρι  του  αντίστοιχου  ορίου  που  προβλέπεται  για  κάθε  επίδομα  για  το  
Δημόσιο.

Συμπερασματικά,  λοιπόν,  οι  ΔΕΥΑ,  δεν  πρέπει  να  εφαρμόσουν  αναλογικά  την  ΚΥΑ  
2/16519/0022/24-2-2012 στο προσωπικό τους, αφού γι αυτούς εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της  
ισχύουσας ΣΣΕ τους, που περιέχει σχετική πρόβλεψη για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής  
εργασίας,  με  ανώτατο  όριο  όμως  τα  150€,   που  χορηγούνται  για  το  επίδομα  αυτό  στους  
υπαλλήλους του Δημοσίου»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο…διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους 
ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντας την επιχείρησιν θέματος….». πρότεινε  τη λήψη 
σχετικής απόφασης ότι δεν πρέπει να τύχουν αναλογικής εφαρμογής οι διατάξεις της ΚΥΑ αρ. οικ. 
2/16519/0022/24-2-2012,  (ΦΕΚ  226/Α/27-10-2011)στο  προσωπικό  των  Δ.Ε.Υ.Α.  καθώς  γι 
αυτούς εφαρμόζονται  οι  ρυθμίσεις  της  Σ.Σ.Ε  των Δ.Ε.Υ.Α.  με ανώτατο όριο τα 150,00€ που 
χορηγείται στους υπαλλήλους του Δημοσίου και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, την 
εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις και την με αριθμό πρωτ.: ΕΔΕΥΑ 1819/10-05-
2012 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
1. Δεν  πρέπει  να  τύχουν  αναλογικής  εφαρμογής  οι  διατάξεις  της  ΚΥΑ  αρ.  οικ. 

2/16519/0022/24-2-2012, (ΦΕΚ 226/α/27-10-2011)στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ.: ΕΔΕΥΑ 1819/10-05-2012 γνωμοδότηση του νομικού 
της συμβούλου κ. Ζυγούρη Πάνου  καθώς για τις Δ.Ε.Υ.Α. εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της 
Σ.Σ.Ε  των  Δ.Ε.Υ.Α.  που  περιέχει  σχετική  πρόβλεψη  για  το  επίδομα  επικίνδυνης  και 
ανθυγιεινής εργασίας, με ανώτατο όριο τα 150,00€ που χορηγείται για το επίδομα αυτό 
στους υπαλλήλους του Δημοσίου. 

 
           Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 8 απόφαση 94/28-06-2012

 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

                                                                                                   ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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