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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμ. 11/31-07-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 130/2013
Θέμα: « Η με αριθμό 2820/29-07-2013 εξώδικη
όχληση του Σωματείου εργαζομένων της
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης».
Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 31
Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 2789/26-07-2013
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 9,δηλαδή
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)

1

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος)

2

Τσολάκη Ελευθερία

3 Καρκατζίνος Νικόλαος
4 Κουγιάμης Αργύριος
5 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης
6 Χριστοφόρου Γεώργιος
7 Αντωνιάδου Μαρία
8 Κεσίδη Αναστασία
9 Λεμονάκη Χρυσούλα
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 και σύνταξη των πρακτικών του
συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4 ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι,
σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 «Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν
και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός
αφορώντος την επιχείρησιν θέματος,…..».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό 2820/29-07-2013
εξώδικη όχληση του Σωματείου εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης που αφορά στην
αποστολή στοιχείων των εργαζομένων στα πλαίσια της με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.81/62/οικ.
19639/12.07.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης προκειμένου να ενταχθούν τα δεδομένα τους στο Μητρώο Ανθρωπίνου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
Σύμφωνα με αριθμό 2820/29-07-2013 εξώδικη όχληση «Από το σύνολο της νομοθεσίας
αλλά και των αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων προκύπτει με σαφήνεια, ότι οι επιχειρήσεις του
νόμου 1069/1980 λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους δεν υπάγονται στην έννοια του ευρύτερου
δημοσίου τομέα και κατά τούτο δεν είναι δυνατό να νομιμοποιούνται διαδικασίες, οι οποίες θα έχουν ως
αποτέλεσμα την εφαρμογή επί του προσωπικού των συγκεκριμένων επιχειρήσεων διατάξεων, που
αφορούν στους δημοσίους υπαλλήλους.
Δηλώνουμε την αντίθεση μας στην αποστολή στοιχείων των εργαζομένων προς το Μητρώο
Απογραφής του Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε για λογαριασμό των μελών μας κάθε νόμιμο δικαίωμά.
Επαναλαμβάνουμε, ότι αναγνωρίζουμε ως μοναδικό, πραγματικό, φυσικό και νόμιμο εργοδότη μας το
Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της Επιχείρησης και δεν επιτρέπουμε την διάδοση προσωπικών
δεδομένων κάθε εργαζομένου προς φορείς, οι οποίοι δεν έχουν καμία νομική ή πραγματική σχέση με την
επιχείρηση
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Καλούμε την επιχείρηση να μην αποστείλει στοιχεία των εργαζομένων και μελών του σωματείου
μας στα πλαίσια της με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.81/62/οικ. 19639/12.07.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. διέπονται από τις διατάξεις του νόμου
1069/1980, είναι επιχειρήσεις ιδιωτικοοικονομικού χαρακτήρα, παρέχουν ένα ιδιαίτερα
κοινωφελές έργο, λειτουργούν στα πλαίσια αυτοχρηματοδότησης και στηρίζονται
αποκλειστικά στο προσωπικό τους και έμμεσης ένταξής μας στην έννοια ακόμη και της
"Γενικής Κυβέρνησης" αντίκειται στο νόμο και στις έως σήμερα αποφάσεις των ελληνικών
δικαστηρίων. Είναι προφανές ότι εξαιτίας άγνοιας του νόμου και εκ παραδρομής έχει
θεωρηθεί από το Υπουργείο, ότι υφίσταται υποχρέωση αποστολής τέτοιων στοιχείων και από
τις επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 λαμβανομένου του γεγονότος ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν ανήκουν
ούτε στους φορείς της "Γενικής Κυβέρνησης" και μία τέτοια ενέργεια αντίκειται στο νόμο και
στις έως σήμερα αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων.
Ο Πρόεδρος πρότεινε την συντονισμένη κινητοποίηση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α, της Π.Ο.Ε.
Δ.Ε.Υ.Α. και των κατά τόπους Σωματείων για την ανάληψη δράσης και άμεσης ενημέρωσης
της πολιτικής ηγεσίας και των πολιτών ταυτόχρονα, των στελεχών του Υπουργείου για το
ρόλο, το έργο και την αναγκαιότητα λειτουργίας των ΔΕΥΑ με τη σημερινή μορφή. Επίσης
την ενημέρωση για την καθοριστική συμβολή των εργαζομένων με την τεχνογνωσία που
απέκτησαν, τα προβλήματα της λειτουργίας που οφείλονταν στην έλλειψη προσωπικού
καθώς και στα προβλήματα λειτουργίας και το κοινωνικό πρόβλημα που προκύπτει από την
κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και τις αλλεπάλληλες μειώσεις μέχρι και
65% των αποδοχών των εργαζομένων.
Ο Πρόεδρος ομοίως πρότεινε την αποστολή των στοιχείων του προσωπικού της
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όσο το δυνατό αργότερα χρονικά προκειμένου οι φορείς εκπροσώπησης των
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για διόρθωση
της διάταξης και την εξαίρεση των Δ.Ε.Υ.Α. από την υποχρέωση αποστολής των δεδομένων
του προσωπικού προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη 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. Προτείνει την συντονισμένη κινητοποίηση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α, της Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. και των

2.

κατά τόπους Σωματείων για την ανάληψη δράσης και άμεσης ενημέρωσης της
πολιτικής ηγεσίας και των πολιτών ταυτόχρονα, των στελεχών του Υπουργείου για το
ρόλο, το έργο και την αναγκαιότητα λειτουργίας των ΔΕΥΑ με τη σημερινή μορφή.
Επίσης την ενημέρωση για την καθοριστική συμβολή των εργαζομένων με την
τεχνογνωσία που διαθέτουν, τα προβλήματα της λειτουργίας που οφείλονται στην
έλλειψη προσωπικού καθώς και το κοινωνικό πρόβλημα που προκύπτει από την
κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και τις αλλεπάλληλες μειώσεις
μέχρι και 65% των αποδοχών των εργαζομένων.
Την αποστολή των στοιχείων του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όσο το δυνατό αργότερα
χρονικά προκειμένου οι φορείς εκπροσώπησης των Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για διόρθωση της διάταξης και
την εξαίρεση ενδεχόμενα των Δ.Ε.Υ.Α. από την υποχρέωση αποστολής των
δεδομένων του προσωπικού προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Ανθρωπίνου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 11 απόφαση 130/31-07-2013
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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