
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  19/04-12-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 155/2017 Θέμα:  « Παρακράτηση  εδικής  εισφοράς  1%  υπέρ 
Ο.Α.Ε.Δ.»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα  4 

Δεκεμβρίου  2017  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00μ.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.  5812/30-11-2017 

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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Λεμονάκη Χρυσούλα
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Σαμαράς Σωκράτης
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Μαρκούδης Γρηγόριος
8. Φωτιάδης Αθανάσιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, 
γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  4ο θέμα  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, ….».
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη στα πλαίσια κατασταλτικού ελέγχου, έτους 

2012, με το με αριθμό 68561/2-11-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου ζητήθηκε από την 

Δ.Ε.Υ.Α. να δοθούν επεξηγήσεις σχετικά με την εισφορά 1%  υπέρ Ο.Α.Ε.Δ..

Ειδικότερα με τον 3861/2011 περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η διάταξη της παρ. 2β 

του  αρθρ.  38  με  την  οποία  καθιερώνεται  η  ανωτέρω  ειδική  εισφορά  επί  συνόλου  των 

αποδοχών για όλους τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, καθώς 

και όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι 

δεν  είναι  ασφαλισμένοι  στο  ταμείο  Δημοσίων  Υπαλλήλων.  Η  εν  λόγω  εισφορά  είναι 

επιπρόσθετη  και  ανεξάρτητη  από  τις  προβλεπόμενες  εισφορές  του  Ο.Α.Ε.Δ.  και  έχει 

αναδρομική ισχύ από 1.1.2011.

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. απάντησε ότι:

«Στο  με  αριθμό  16287/1375-7/9/2011  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εργασίας  και 

Κοινωνικής  Ασφάλισης  από  τη  διατύπωση  σχετικά  με  το  ποιοι  είναι  υπόχρεοι  αυτής  της 

παρακράτησης δεν ορίζεται ρητά ότι είναι και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις  και για το λόγο αυτό η 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δεν προέβη στην ανωτέρω παρακράτηση για το έτος 2012….».

 Στο  πλαίσιο  διερεύνησης  για  το  εάν  οι  Δ.,Ε.Υ.Α.  υπόκεινται  τελικά  στις  ανωτέρω 

διατάξεις  η αρμόδια υπηρεσία επικοινώνησε με το  αρμόδιο  Υπουργείο  το οποίο διευκρίνισε 

τηλεφωνικώς ότι η εν λόγω εισφορά αφορά και τα Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α.  Εν τέλει στις 4/6/2013 

η  επιχείρηση  έλαβε  το  με  αριθμό  17534/1499-13.12.2011  του  Υπουργείου  Εργασίας  με 

διευκρινήσεις για την εν λόγω κράτηση και προέβη στην αναδρομική παρακράτηση για το έτος 

2013. Ως εκ τούτου δημιουργείται η υποχρέωση και απόδοση της ειδικής παρακράτησης 1% 

υπέρ  Ο.Α.Ε.Δ., για  το  έτος  2012, η  οποία  θα  επιβαρύνει  το  προσωπικό  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

Προτείνεται  η παρακράτηση  να γίνει,  για το υπηρετούν προσωπικό, σε έξι  μηνιαίες  δόσεις 

αρχής γενομένης με την εκκαθάριση μισθοδοσίας Νοεμβρίου.

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 κείμενες διατάξεις   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει  την παρακράτηση της ειδικής  εισφοράς 1%, υπέρ Ο.Α.Ε.Δ, επί  των 

τακτικών και πάσης φύσεως αποδοχών του υφιστάμενου προσωπικού σε έξι (6) μηνιαίες 

δόσεις αρχής γενόμενης με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας Νοεμβρίου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19 απόφαση 155/04-12-2017

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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