
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  2/11-02-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 25/2013 Θέμα:«Λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με το με 

αριθμό 387/2013 δικόγραφο έφεσης επί της με αριθμό 
26036/2012  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης  των  υπαλλήλων  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης 
Κωνσταντινίδη Πέτρου και Σκυλάκη Ευσταθίου».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  11 
Φεβρουαρίου  2013  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  18:00μ.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. 469/06-02-2013 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 
8,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Τσολάκη Ελευθερία 

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα

4 Χριστοφόρου Γεώργιος 

5 Κουγιάμης Αργύριος

6 Μπαντής Μερκούριος(αναπληρωματικό μέλος)

7 Αντωνιάδου Μαρία

8 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 13ο 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….»

Tην 19η –09-2012, συζητήθηκε,  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης 
(διαδικασία εργατικών διαφορών), η με αριθμό κατάθεσης 32765/2011 αγωγή  των  υπάλληλων 
της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης   κ.  Κωνσταντινίδη  Πέτρου  και  Σκυλάκη  Ευστάθιου,  κατά  της  Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης, οι οποίοι επικαλούμενοι συμβάσεις έγκυρες, εξαρτημένης εργασίας, που καταρτίσθηκαν 
στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. «ολοκληρωμένης παρέμβασης για ανέργους 
από την Επιχείρηση< TATE AND LYLE GREECE A.E.> «ΠΡΏΗΝ ΒΙΑΜΥΛ» με τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μίκρας, η οποία 
συγχωνεύθηκε με τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρμης και αποτελούν το σημερινό νομικό πρόσωπο σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης), ζητούσαν να αναγνωρισθεί ότι:

- Η  μονομερής  εκ  μέρους  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  «τροποποίηση»  των  όρων  της  
σύμβασης εργασίας τους από αορίστου χρόνου σε ορισμένου και ο χαρακτηρισμός των δεύτερων  
εξ αυτών ως τεχνίτη σωληνώσεων συνιστά  μονομερή βλαπτική μεταβολή

- Να υποχρεωθεί η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης να επαναφέρει τους πριν την μονομερή βλαπτική  
μεταβολή όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας τους αορίστου χρόνου

- Να αναγνωρισθεί ότι η σχέση που τους συνδέει με τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης είναι σχέση  
εργασίας αορίστου χρόνου

- Να καταβληθεί το επίδομα εργοδηγού στον κ. Σκυλάκη Ευστάθιου ποσού 214,00€
(απαίτηση η οποία άρθηκε με υπεύθυνη δήλωση του προαναφερόμενου)
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Καθώς η πρώην  Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μίκρας 
- ανήγγειλε  στον  Ο.Α.Ε.Δ.  την  πρόσληψη  των  ανωτέρω  ως  εργαζομένων  με  

συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και όχι ορισμένου.
- Το ειδικό πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. «ολοκληρωμένης παρέμβασης για 97 ανέργους  

που προέρχονται από την Επιχείρηση< TATE AND LYLE GREECE A.E.> ορίζει τη διάρκεια της επιδότησης 
της Δημοτικής Επιχείρησης (3 χρόνια) και τη διάρκεια αναγκαστικής απασχόλησης( 1 χρόνο) μετά  
το  πέρας  της  επιδότησης  χωρίς  να  ορίζει  τη  διάρκεια  της  σύμβασης.  Οι  εργαζόμενοι  
απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, η δε δημοτική επιχείρηση υποχρεούται  
να τους απασχολεί ένα έτος μετά το πέρας της επιδότησης και στη συνέχεια έχει το δικαίωμα είτε  
να τους διατηρήσει στη θέση εργασίας τους, αφού οι συμβάσεις τους είναι αορίστου χρόνου είτε  
να καταγγείλει τις συμβάσεις τους υπό την προϋπόθεση όμως και με τη διαδικασία που ο νόμος  
προβλέπει για την καταγγελία συμβάσεων αορίστου χρόνου.

- Σκοπός  του  προγράμματος  του  Ο.Α.Ε.Δ.  ήταν  να  αποφευχθεί  ο  κίνδυνος  να  
περιέλθουν οι πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας < TATE AND LYLE GREECE A.E.> σε κατάσταση ανεργίας.  
Ο  εν  λόγω  κίνδυνος  δεν  μπορεί  να  αποτραπεί  εάν  θεωρηθεί  ότι  οι  εργαζόμενοι  αυτοί  
απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

- Οι  ειδικότητες  των  εργαζομένων(  μηχανολόγος  μηχανικός  και  εργοδηγός  
καθαριότητας) καταδεικνύουν ότι οι ανάγκες εργασίας που καλύπτουν έχουν πάγιο και μόνιμο  
χαρακτήρα που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την απασχόληση κατά ορισμένο μόνο χρόνο.
Επί  της αγωγής,  εκδόθηκε η με αριθμό 26036/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης,  η  οποία  απέρριψε την εν  λόγω αγωγή.  Σε  βάρος  της  εν  λόγω απόφασης,  οι 
εργαζόμενοι, άσκησαν την 1/2/2013 την με αριθμό 387/1-02-2013 έφεση. 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών, τη γνωμοδότηση της Δικηγόρου Πολυτίμη Ι. Τασίκα 
(ΑΜΔΣΘ:8275) η οποία εξειδικεύεται στο εργατικό δίκαιο σύμφωνα με την οποία για το λόγο ότι 
«………ενόψει όλων των παραπάνω και ιδίως του γεγονότος ότι  εκκρεμεί μέχρι σήμερα ενώπιον 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης η κρίση περί της συνέχισης ή μη της απασχόλησης των ανωτέρω 
εργαζόμένων στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε … … και του γεγονότος ότι στην περίπτωση διακοπής της  
εργασίας τους το κενό που θα προκύψει θα είναι δυσαναπλήρωτο κρίνεται σκόπιμη η συνέχιση  
της απασχόλησης τους έως η άνω αγωγή τους κριθεί τελεσίδικα από το Εφετείο Θεσσαλονίκης»,

Στη  συνέχεια,  ο  Πρόεδρος,  έχοντας  υπόψη  την  κατατεθείσα  έφεση,  τη  σχετική 
γνωμοδότηση, τις ανάγκες της επιχείρησης, είπε στα μέλη ότι για τους κάτωθι λόγους:

- εκκρεμεί  μέχρι σήμερα ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης  η κρίση περί της 
συνέχισης ή μη της απασχόλησης των ανωτέρω εργαζόμένων

- τα  καθήκοντα  που  ασκούν  οι  συγκεκριμένοι  υπάλληλοι  δεν  μπορούν  να 
εκτελεστούν από άλλους εργαζόμενους κατά την παρούσα περίοδο καθώς η επιχείρηση δεν έχει 
τη  δυνατότητα να τους αντικαταστήσει λόγω του περιορισμού των προσλήψεων( άρθρ11 του 
ν. 3833/2010) και το κενό που θα δημιουργηθεί θα είναι  δυσαναπλήρωτο με αποτέλεσμα την 
δυσχερή λειτουργία της επιχείρησης

- οι  ανωτέρω  εργαζόμενοι  λόγω  των  ειδικοτήτων  τους(Τ.Ε.  μηχανολόγος 
μηχανικός και τεχνίτης & εγκαταστάτης σωληνώσεων)  προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη 
λειτουργία  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  έχουν  τοποθετηθεί  σε  θέσεις  που  συμβάλλουν  στην  απρόσκοπτη 
λειτουργία της

- του γεγονότος ότι την παρούσα περίοδο εκτελούνται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, στο 
Δήμο Θέρμης,  έργα μέγιστης χρηματικής αξίας εκ των οποίων κάποια έχουν ενταχθεί  στο 
ΕΣΠΑ και οι ειδικότητες των ανωτέρω θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλισθεί  η 
ομαλή ροή εκτέλεσης των εργασιών και της χρηματοδότησης, ενώ η παύση τους κρίνουμε ότι θα 
προκαλέσει δυσχέρεια τόσο στην εκτέλεση τους όσο και στην εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων

- προκειμένου να μη χαθούν πολύτιμοι πόροι και εισροές χρηματοδοτήσεων των 
ενταγμένων σε επιχορηγούμενα προγράμματα έργων

- η παροχή των υπηρεσιών τους θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη που απορρέει όχι 
μόνο από το χαρακτήρα των εξυπηρετούμενων αναγκών αλλά και του γεγονότος ότι οι ανάγκες 
της επιχείρησης έχουν κατακόρυφα αυξηθεί λόγω της ενοποίησης των τριών Δήμων (πρώην 
Δήμος  Θέρμης,   Μίκρας  και  Βασιλικών)  και  η  επιχείρηση  δεν  δύναται  να  τις  καλύψει  με  το 
υφιστάμενο προσωπικό την παρούσα περίοδο
κρίνεται αναγκαία η συνέχιση της απασχόλησης τους μέχρι την εκδίκαση της ανωτέρω έφεσης και 
έως ότου αυτή κριθεί  τελεσίδικα μετά και τη σύμφωνη γνώμη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης. 
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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,  τις ισχύουσες διατάξεις, 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει τη συνέχιση της απασχόλησης των υπαλλήλων  κ. Κωνσταντινίδη Πέτρου 
και Σκυλάκη Ευστάθιου μέχρι την εκδίκαση της 387/1-02-2013  έφεσης και έως ότου 
αυτή  κριθεί  τελεσίδικα  μετά  και  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης καθώς

- εκκρεμεί  μέχρι σήμερα ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης  η κρίση περί της 
συνέχισης ή μη της απασχόλησης των ανωτέρω εργαζόμένων

- τα  καθήκοντα  που  ασκούν  οι  συγκεκριμένοι  υπάλληλοι  δεν  μπορούν  να 
εκτελεστούν από άλλους εργαζόμενους κατά την παρούσα περίοδο καθώς η επιχείρηση δεν έχει 
τη  δυνατότητα να τους αντικαταστήσει λόγω του περιορισμού των προσλήψεων( άρθρ11 του 
ν. 3833/2010) και το κενό που θα δημιουργηθεί θα είναι  δυσαναπλήρωτο με αποτέλεσμα την 
δυσχερή λειτουργία της επιχείρησης

- οι  ανωτέρω  εργαζόμενοι  λόγω  των  ειδικοτήτων  τους(Τ.Ε.  μηχανολόγος 
μηχανικός και τεχνίτης & εγκαταστάτης σωληνώσεων)  προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη 
λειτουργία  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  έχουν  τοποθετηθεί  σε  θέσεις  που  συμβάλλουν  στην  απρόσκοπτη 
λειτουργία της

- του γεγονότος ότι την παρούσα περίοδο εκτελούνται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, στο 
Δήμο Θέρμης,  έργα μέγιστης χρηματικής αξίας εκ των οποίων κάποια έχουν ενταχθεί  στο 
ΕΣΠΑ και οι ειδικότητες των ανωτέρω θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλισθεί  η 
ομαλή ροή εκτέλεσης των εργασιών και της χρηματοδότησης, ενώ η παύση τους κρίνουμε ότι θα 
προκαλέσει δυσχέρεια τόσο στην εκτέλεση τους όσο και στην εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων

- προκειμένου να μη χαθούν πολύτιμοι πόροι και εισροές χρηματοδοτήσεων των 
ενταγμένων σε επιχορηγούμενα προγράμματα έργων

- η παροχή των υπηρεσιών τους θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη που απορρέει όχι 
μόνο από το χαρακτήρα των εξυπηρετούμενων αναγκών αλλά και του γεγονότος ότι οι ανάγκες 
της επιχείρησης έχουν κατακόρυφα αυξηθεί λόγω της ενοποίησης των τριών Δήμων (πρώην 
Δήμος  Θέρμης,   Μίκρας  και  Βασιλικών)  και  η  επιχείρηση  δεν  δύναται  να  τις  καλύψει  με  το 
υφιστάμενο προσωπικό την παρούσα περίοδο
2. Η παρούσα έγκειται σε έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 25/11-02-2013
 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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