
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  19/28-11-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 194/2013 Θέμα:  «Εφαρμογή  του  άρθρου  8  της  κλαδικής  σύμβασης 

εργασίας των Δ.Ε.Υ.Α.»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  28 
Νοεμβρίου  2013,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  13:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 4478/22-11-2013 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. Τσολάκη Ελευθερία

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

3
.

Καρκατζίνος Νικόλαος

4
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

5
.

Χριστοφόρου Γεώργιος

6
.

Κουγιάμης Αργύριος

7
.

Αντωνιάδου Μαρία

8
.

Λεμονάκη Χρύσα

9
.

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 και σύνταξη των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος  είπε  στα  μέλη  ότι  υπάρχουν  επτά  θέματα  εκτός  ημερησίας  διάταξης  και 
πρότεινε να συζητηθούν στο τέλος.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 
με 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….» 

 Σύμφωνα με το άρθρο 8 της κλαδικής σύμβασης των Δ.Ε.Υ.Α. «Παροχές σε είδος» 
«Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση χορηγούνται τα ακόλουθα 

είδη ένδυσης ατομικής προστασίας.
Χειμερινή ένδυση, που χορηγείται μέχρι την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους: Δύο (2) 

παντελόνια τύπου τζιν, δύο (2) υποκάμισα τύπου φανέλα, ένα (1) πουλόβερ, ένα (1) μπουφάν και  
ένα (1) ζευγάρι μποτάκια με επένδυση.

Θερινή ένδυση, που χορηγείται μέχρι 1η lουνίου εκάστου έτους: Δύο (2) παντελόνια τύπου  
τζιν, δύο (2) υποκάμισα κοντομάνικα, ένα (1) μπουφάν τύπου τζιν θερινό και ένα (1) ζευγάρι  
μποτάκια χωρίς επένδυση.

Στις  διαδικασίες  προμήθειας  των  ειδών  ένδυσης  θα  συμμετέχει  και  εκπρόσωπος  των 
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εργαζομένων.
Οι Δ.ΕΥ.Α.  σε συνεργασία  με τις  συνδικαλιστικές  οργανώσεις,  σε περίπτωση αδυναμίας  

χορήγησης  των  ειδών  ένδυσης  μέσα  στις  τακτές  προθεσμίες,  ή  γιατί  έτσι  το  συμφωνήσουν  
μπορούν να καταβάλλουν εξ ολοκλήρου την αξία τους σε χρήμα».

Σύμφωνα με ε το υπ' αριθ. 5218/194/11.04.2013 έγγραφο του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & 
Πρόνοιας, από τη νομολογία των δικαστηρίων (ΑΠ. 413/08, 1426/08, 68/62, Συμβ. Επικρατείας 
2031/83 κ.α.) μισθό και κατ' επέκταση αποδοχές, αποτελεί η οφειλόμενη από τον εργοδότη στο 
μισθωτό  αντιπαροχή  της  προσφερόμενης  εργασίας,  που  ορίζεται  ως  συμβατικό  ή  νόμιμο 
αντάλλαγμα της εργασίας και όχι η παροχή που χορηγείται για άλλους λόγους, όπως εξυπηρέτηση 
λειτουργικών  αναγκών,  ατομικά  μέσα  προστασίας  κ.α.  Ως  εκ  τούτου  συνάγεται  ότι  οι 
αναφερόμενες παροχές εις είδος της εν λόγω ΣΣΕ δεν αποτελούν μισθό, δεν εμπίπτουν στους 
περιορισμούς του Ν. 4093/11 και ως εκ τούτου η ΔΕΥΑ υποχρεούται στην χορήγησή τους και για 
το έτος 2013.

Σύμφωνα  με  το  υπ'  αριθ.  2/20391/0022/15.04.2013  έγγραφο  του  Υπ.  Οικονομικών 
αναφορικά με την ισχύ του άρθρου 8 της ΣΣΕ των υπαλλήλων των Δ.Ε.Υ.Α. διευκρινίζεται  ότι  «η 
ένταξη του προσωπικού των Δ.Ε.Υ.Α. στις βαθμολογικές και μισθολογικές ρυθμίσεις του δεύτερου  
κεφαλαίου του ν. 4024/2011 δεν συνεπάγεται τη γενική κατάργηση της εφαρμογής του εργατικού  
δικαίου  για  το  εν  λόγω προσωπικό,  και  είναι  δυνατή  η  χορήγηση  παροχών μη μισθολογικής  
φύσης. Σε κάθε περίπτωση ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του Α'  
μέρους του ν. 3429/2005 δεν καταργούνται, κατά το μέρος που ρυθμίζουν θέματα πέραν των  
μισθολογικών, τα οποία ρυθμίστηκαν με την περ. 12 της υποπαρ. Γ1 του πρώτου άρθρου του ν.  
4093/2012.  Οι  παροχές  που  προκύπτουν  οπό  ΣΣΕ  και  αφορούν  εξοπλισμό  ασφαλείας  δεν  
αποτελούν μισθολογικές  παροχές,  και  δεν καταργήθηκαν με την ένταξη του προσωπικού στις  
ρυθμίσεις του δεύτερου κεφαλαίου του ν. 4024/2011». Ομοίως, η ίδια άποψη εκφράζεται και με 
το  με  αριθμό  2/19571/0022/14.05.2013 έγγραφο  του  Υπ.  Οικονομικών  ότι,  οι  παροχές  των 
υπαλλήλων των Ν.Π.Ι.Δ.,  όπως παροχή σε είδος  ή  χρηματικά  βοηθήματα δεν εμπίπτουν στις 
μηνιαίες τακτικές αποδοχές, κάθε υπαλλήλου και συνεπώς δεν καταργούνται.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμό 21/21-11-2013 έγγραφο του Σωματείου 
εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, σύμφωνα με το οποίο το Σωματείο εισηγείται οι παροχές των 
ειδών ένδυσης σύμφωνα με όσα ορίζει η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Δ.Ε.Υ.Α στο 
άρθρο  8  «να  καταβληθεί  εξ  ολοκλήρου  η  αξία  τους  σε  χρήμα»  για  έκαστη  περίοδο  θερινή-
χειμερινή έτους 2013. Ομοίως η παροχή σε είδος –είδη ένδυσης να καταβληθεί αναδρομικά και για 
το έτος 2012 για το οποίο δεν αποδόθηκε μέχρις αποσαφηνίσεως της σχετικής νομοθεσίας. Το 
ποσό που θα καταβληθεί θα προκύψει από τον Μ.Ο. προσφορών που θα συλλέξει το Σωματείο 
Εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Με  βάση  τις  προσφορές  που  συλλέχτηκαν  και  τέθηκαν  ενώπιων  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  ο  μέσος  όρος  (Μ.Ο.)  που  προκύπτει  είναι  174,02€  για  τη  χειμερινή  ένδυση  και 
134,04€ για τη θερινή ένδυση με γενικό σύνολο ανά εργαζόμενο 308,06€.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  αποδοχή  της  εισήγησης  του  Σωματείου 
εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και την καταβολή, στους εργαζομένους που καλύπτονται από 
την Κλαδική Σύμβαση Εργασίας  των Δ.Ε.Υ.Α.,  εξ  ολοκλήρου της αξίας  των ειδών ένδυσης σε 
χρήμα (ήτοι 308,06€ *2 )για το έτος 2012 και 2013.   

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. Αποδέχεται  την  εισήγηση  του  Σωματείου  εργαζομένων  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και  την 
καταβολή, στους εργαζομένους που καλύπτονται από την Κλαδική Σύμβαση Εργασίας των 
Δ.Ε.Υ.Α., εξ ολοκλήρου της αξίας των ειδών ένδυσης σε χρήμα (ήτοι 308,06€ *2έτη ανά 
εργαζόμενο )για το έτος 2012 και 2013.

2. Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού ως εξής:
Μεταφέρεται από το αποθεματικό ποσό 195,00€ και ενισχύεται το σκέλος των εξόδων και ο 
Κ.Α. 60-02-00-0000.

3. Ψηφίζει  σχετική  πίστωση  ποσού  από  τον  Κ.Α.  82-00-00-0000  «Έξοδα  Προηγούμενων 
Χρήσεων» ποσού 6.161,20€ και από τον Κ.Α. 60-02-00-0000 «Λοιπές πρόσθετες παροχές 
(ένδυσ., υποδ., κ.λ.π.) ποσού 6.161,20€.
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 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19 απόφαση 194/28-11-2013
 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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