
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. 201/2013 Θέμα:  «Ανάθεση  σε  δικηγόρο  για  την  παροχή 

εμπεριστατωμένων νομικών συμβουλών σχετικά με το ωράριο 
απασχόλησης εργαζομένων στις 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 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 παρ.1 «1.  Το Διοικητικόν Συμβούλιον 
διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί  
παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, …».

Με  το  με  αριθμό  39238/16-11-2011  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  παρέχονται 
διευκρινήσεις  σχετικά  με  το  ωράριο  λειτουργίας  των  Δ.Ε.Υ.Α.  καταλήγοντας  ότι  οι  Δ.Ε.Υ.Α. 
εξαιρούνται των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 με το οποίο αυξάνονται οι ώρες 
εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΟΤΑ σε 40 ώρες εβδομαδιαίως.

Σύμφωνα με την κλαδική σύμβαση εργασίας των Δ.Ε.Υ.Α. «Ως ημέρες αργίας - ωράριο  
εργασίας για τους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα ορίζονται οι ισχύουσες διατάξεις  
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)».

Με  αποφάσεις  δικαστηρίων,  οι  οποίες  στηριζόταν  σε  σχετικές  αποφάσεις  του  Αρείου 
Πάγου(1234/1999 &1426/1998), κατόπιν προσφυγής σωματείων εργαζομένων των Δ.Ε.Υ.Α. για 
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αναλογική εφαρμογή των 32 ωρών απασχόλησης για το Τεχνικό  προσωπικό  των  Δ.Ε.Υ.Α., 
κρίθηκε πως η καθιέρωση των 32ωρών δεν ήταν σύννομη για τις Δ.Ε.Υ.Α. καθώς δεν μπορεί να 
γίνεται  παραπομπή από μία συλλογική σύμβαση εργασίας σε μία άλλη δηλ. από την ΣΣΕ των 
Δ.Ε.Υ.Α. στη ΣΣΕ των Δήμων.

Με τις με αριθμό 21/2012 & 161/2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 
το ωράριο απασχόλησης του προσωπικού ως εξής:
- Για το διοικητικό προσωπικό (γραφεία Δ.Ε.Υ.Α), ώρες εργασίας : 07:30π.μ. έως 15:00μ.μ.
- Για το τεχνικό προσωπικό(Εργοτάξιο), ώρες εργασίας :
α βάρδια:
Για το υπόλοιπο τεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 07:00 π.μ. έως 14:30μ.μ..

β βάρδια:
Για το υπόλοιπο τεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 14:30 π.μ. έως 22:00μ.μ..
- για το τεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης που απασχολείται στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων της επιχείρησης ώρες εργασίας :
  Δευτέρα έως και Σάββατο 07:00 π.μ. έως 13:15μ.μ..

Δ.  Με βάση τις  διατάξεις  του άρθρου 36 § 3 του Ν.  3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2007) 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ορίζεται ότι «Με  απόφαση του 
οικείου  Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρειας  και  μετά  από  πρόταση  οικείων  Δημοτικών  
Συμβουλίων  μπορεί  οποτεδήποτε  α)  να  καθιερώνονται  εξαιρέσεις  από  την  εφαρμογή  της  
πενθήμερης εργασίας  κατά υπηρεσία,  κλάδο και  αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή εφόσον  
επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της  
υπηρεσίας ή εργασίας» και την § 6 «Οι καθημερινές ώρες εργασίας είναι συνεχείς μπορεί δε  
κατ’ εξαίρεση να ορίζονται διακεκομμένες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και  
μετά  από  πρόταση  οικείων  Δημοτικών  Συμβουλίων  της  παραγράφου  3,  μπορεί  επίσης  να  
καθιερωθεί το καθημερινό ωράριο εργασίας σε βάρδιες και κατά τις νυκτερινές ώρες, όταν αυτό  
επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας ή το είδος και τη μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας. Και  
με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζεται για όλο ή μέρος του προσωπικού ότι θα απασχολείται  
κατά τις Κυριακές και τις αργίες».

Το  διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  έχοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω,  την 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Θέρμης, την απρόσκοπτη λειτουργία 
των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και  των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων  και  την  άμεση  αποκατάσταση  διακοπών  και  βλαβών  του  δικτύου  ύδρευσης  για  την 
αδιάκοπη  υδροδότηση  των  δημοτών καθώς  και  την  αποκατάσταση  των  βλαβών  των δικτύων 
αποχέτευσης  για  την  πρόληψη  πρόκλησης  ζημιών  από  εκροές  λυμάτων  και  προστασία  της 
δημόσιας  υγείας  έκρινε  αναγκαίο  τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας  της  επιχείρησης ως 
εξής:

- καθιέρωση 7,5ωρης λειτουργίας, για όλες τις ημέρες του έτους, εντός των προβλεπόμενων 
από την κείμενη νομοθεσία ωρών και ημερών πενθήμερης εργασίας, για το προσωπικό των 
γραφείων στην  υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

- καθιέρωση  15ωρης  λειτουργίας  σε  βάρδιες,  για  όλες  τις  ημέρες  του έτους,  εντός  των 
προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ωρών και ημερών πενθήμερης εργασίας, για το 
τεχνικό προσωπικό των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης με τις εξής βάρδιες :

              Α΄ βάρδια   7:00-14:30  17 (δέκα επτά Ατόμων)

    B’ βάρδια   14:30-22:00 2 (δύο Ατόμων)

- καθιέρωση  6  και  πλέον  ωρών  λειτουργίας  για  όλες  τις  ημέρες  του  έτους,  εντός  των 
προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ωρών και ημερών εξαήμερης εργασίας, για το 
προσωπικό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων αποχέτευσης με την  εξής βάρδια:

Α΄ βάρδια 7:00-13:15 2 ( δύο Ατόμων) 

Η  ακριβής  ώρα  προσέλευσης  και  αποχώρησης  του  προσωπικού  όλων  των  υπηρεσιών  της 
επιχείρησης   καθορίζεται  βάσει  των αναγκών λειτουργίας  των υπηρεσιών που υπηρετεί  αυτή, 
σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις.  Σε  περίπτωση  έκτακτης  ανάγκης,  όλοι  οι  υπάλληλοι  θα 
βρίσκονται στη διάθεση της υπηρεσίας, σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του έτους.

Η ανωτέρω με αριθμό 52/2013 απόφαση εγκρίθηκε με την με 49128/21-06-2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα  της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης  (ΦΕΚ Β΄1710)και 
ορίστηκε  το  ωράριο  απασχόλησης  των υπαλλήλων της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  εκ  νέου με  την με  αριθμό 
84/2013 Α.Δ.Σ.
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Με  την  με  αριθμό  47/2013  πράξη  του  Επιτρόπου  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  στο  Δήμο 
Καλαμαριάς επεστράφη αθεώρητο το με αριθμό 87 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του έτους 2013, 
ποσού 256,79€  που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης του Τεχνικού 
Προσωπικού έχοντας  την άποψη ότι  δεν  είναι  νόμιμη η  καταβολή της  ανωτέρω αποζημίωσης 
υπερωριακής απασχόλησης καθώς οι Δ.Ε.Υ.Α.  υπάγονται στις  διατάξεις  του άρθρου 41 του Ν. 
3979/2011 με το οποίο αυξάνονται οι ώρες εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΟΤΑ 
σε 40 ώρες εβδομαδιαίως. 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε  ότι,  καθώς  θεωρούμε  νομίμως  ληφθείσες  τις  ανωτέρω 
αποφάσεις και προκειμένου να αντιμετωπισθεί συνολικά το θέμα καθώς και μετά από επικοινωνία 
με την υπηρεσία επιτρόπου κρίθηκε ότι χρήζει ιδιαίτερης αποσαφήνισης το καθεστώς λειτουργίας 
των Δ.Ε.Υ.Α.,  προτείνεται να ανατεθεί σε δικηγόρο και συγκεκριμένα στην κ. Πολυτίμη Ι. Τασίκα 
(Α.Μ. 8275) με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο, και προκειμένου να απαντηθεί  και η με αριθμό 
47/2013  πράξη  της  Υπηρεσίας  Επιτρόπου  στο  Δήμο  Καλαμαριάς η  παροχή  εμπεριστατωμένων 
νομικών συμβουλών προκειμένου στην συνολική αντιμετώπιση του θέματος, σχετικά με το ισχύον 
καθεστώς απασχόλησης στις Δ.Ε.Υ.Α λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον όλων, οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι 
Ν.Π.Ι.Δ.. 

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. Εγκρίνει  την  ανάθεση  στη δικηγόρο  Πολυτίμη  Ι.  Τασίκα  (Α.Μ.  8275)  για  την  παροχή 
εμπεριστατωμένων νομικών συμβουλών στην επιχείρηση  και  προκειμένου η υπηρεσία να 
προβεί σε απάντηση της με αριθμό 47/2013 πράξης  της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο  Δήμο 
Καλαμαριάς, για την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος ήτοι εάν είναι νόμιμο το ισχύον 
ωράριο απασχόλησης του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και η καταβολή στο Τεχνικό 
Προσωπικό αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης και κατά συνέπεια νομίμως ληφθείσες 
οι με αριθμό  21/2012 & 161/2012 και 52/2013 & 84/2013  αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

2. Εξουσιοδοτούν  τον  Πρόεδρο  για  την  διεκπεραίωση  όλων  των  ενεργειών  που  θα 
απαιτηθούν.

3. Την καταβολή αμοιβής στην δικηγόρο κ. Πολυτίμη Ι. Τασίκα (Α.Μ. 8275)  σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄ 2422/24.12.2007) «Εξωδικαστικές Αμοιβές» για την 
παροχή συμβουλών στους εντολείς ανά ώρα εργασίας.

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19 απόφαση 201/28-11-2013
 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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