
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/  08-04-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 52/2013 Θέμα:«Έγκριση  υπερωριακής  απασχόλησης  προσωπικού 

κατά τις Κυριακές, τις αργίες και την νύκτα».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  08 
Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα 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. 1179/03-04-2013 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 3 Κουγιάμης Αργύριος
4 Χριστοφόρου Γεώργιος 

5 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 

6 Αντωνιάδου Μαρία
7 Κεσίδη Αναστασία
8 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 των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 
με τον Ν.4093/12, το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 και τις εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ. με αριθμό πρωτ. 
οικ.  2/78400/0022/14.11.2011  και   2/85127/0022/22.11.2012   για  την   απασχόληση  του 
προσωπικού  από  1/1/2013  κατά  τις  Κυριακές,  εξαιρέσιμες  ημέρες  (αργίες)  καθώς  και  για  την 
υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού από 1/1/2013 κατά τις  Κυριακές,  εξαιρέσιμες  ημέρες 
(αργίες) και τις νυκτερινές ώρες , θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης και  να 
εγκριθεί από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  Στη  συνέχεια  απαιτείται δημοσίευση  στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι ανάγκες της επιχείρησης για απασχόληση τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) καθώς 
και  για  την  υπερωριακή  απασχόληση  του  προσωπικού  κατά  τις  Κυριακές,  εξαιρέσιμες  ημέρες 
(αργίες) και τις νυκτερινές ώρες για το έτος 2013 έχουν ως εξής:

Για  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 απαιτείται η  ημερήσια και νυκτερινή  εργασία κατά τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες  18 υπαλλήλων  που υπηρετούν στα  δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης ,στα 
αντλιοστάσια και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και μέχρι 16 ώρες το 
μήνα για τον κάθε εργαζόμενο για όλο το έτος 2013.

 Επίσης  για  τους  ίδιους  λόγους  απαιτείται  η  υπερωριακή  νυκτερινή  εργασία  εργασίμων 
ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, 18 υπαλλήλων που υπηρετούν στα 
δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης ,στα αντλιοστάσια και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ, και μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον κάθε εργαζόμενο για όλο το έτος 2013.

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΟΛΖΛ-53Ε



Τα  παραπάνω  αναφερόμενα  όρια  αριθμού  υπαλλήλων  και  ωρών  απασχόλησης  είναι  τα 
ανώτερα και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
Είναι δυνατή η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση 
δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο.

 Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του κατά τις νυχτερινές ώρες ,τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες αργίας θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία 
ενώ  για  την  απασχόληση  του  προσωπικού  κατά  την  ημέρα  ανάπαυσης  (το  Σάββατο  )  δεν  θα 
καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως ημέρα ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα της προσεχούς 
εβδομάδας καθοριζόμενη από την υπηρεσία. 

Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών για μεν τους υπαλλήλους της Τεχνικής 
Υπηρεσίας στον προϊστάμενο της Τ.Υ. για δε τους υπαλλήλους της ΔΟΥ  στον προϊστάμενο της ΔΟΥ.

Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων υπολογίζεται  περίπου σε 12.000,00€ η 
οποία έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει τον ΚΑ. 60-00-02-0002 «Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης 
τεχνικής υπηρεσίας τακτικό προσωπικό» και 60-00-02-0003 «Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης 
τεχνικής  υπηρεσίας  έκτακτο  προσωπικό»  ποσού  6.000,00  του  Προϋπολογισμού  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
έτους 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, τις αυξημένες ανάγκες της επιχείρησης και τις ισχύουσες διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την ημερήσια  και  νυκτερινή  εργασία  κατά τις  Κυριακές  και  τις  εξαιρέσιμες  ημέρες,  18 
υπαλλήλων  που υπηρετούν στα  δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης ,στα αντλιοστάσια και στις 
εγκαταστάσεις  επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  και μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον 
κάθε  εργαζόμενο  για  όλο  το  έτος  2013,  για  την  απρόσκοπτη  λειτουργία  των  δικτύων 
ύδρευσης-αποχέτευσης, των αντλιοστασίων  και των  εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  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.

2. Την υπερωριακή νυκτερινή εργασία  εργασίμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα 
μέχρι την 6η πρωινή, 18 υπαλλήλων που υπηρετούν στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, στα 
αντλιοστάσια και  στις  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  και  μέχρι 16 
ώρες  το  μήνα  για  τον  κάθε  εργαζόμενο  για  όλο  το  έτος  2013,  για  την  απρόσκοπτη 
λειτουργία  των  δικτύων  ύδρευσης-αποχέτευσης,  των  αντλιοστασίων   και  των 
εγκαταστάσεων   επεξεργασίας  λυμάτων  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  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.

3. Τα  παραπάνω  αναφερόμενα  όρια  αριθμού  υπαλλήλων  και  ωρών  απασχόλησης  είναι  τα 
ανώτερα  και  δύναται  να  πραγματοποιηθούν  μόνο  εφόσον  το  επιβάλουν  οι  ανάγκες  της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

4. Επιτρέπεται  η  εναλλάξ  απασχόληση  των  υπαλλήλων,  με  την  προϋπόθεση  ότι  σε  καμία 
περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο.

5. Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του κατά τις νυχτερινές ώρες ,τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες αργίας θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα 
νομοθεσία   ενώ  για  την  απασχόληση  του  προσωπικού  κατά  την  ημέρα  ανάπαυσης  (το 
Σάββατο)  δεν  θα  καταβάλλεται  αμοιβή  και  θα  χορηγείται  ως  ημέρα  ανάπαυσης  άλλη 
εργάσιμη ημέρα της προσεχούς εβδομάδας καθοριζόμενη από την υπηρεσία.

6. Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών για μεν τους υπαλλήλους της Τεχνικής 
Υπηρεσίας στον προϊστάμενο Τ.Υ., για δε τους υπαλλήλους της ΔΟΥ στον προϊστάμενο της 
ΔΟΥ.   

7. Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.
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8. Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων υπολογίζεται  περίπου σε 12.000,00€ η 
οποία  έχει  προβλεφθεί  και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ.  60-00-02-0002  «Αμοιβές  υπερωριακής 
απασχόλησης  τεχνικής  υπηρεσίας  τακτικό  προσωπικό»  και  60-00-02-0003  «Αμοιβές 
υπερωριακής απασχόλησης τεχνικής υπηρεσίας έκτακτο προσωπικό» ποσού 6.000,00 του 
Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2013.  

         Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 52/08-04-2013
 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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