
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  13/27-06-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 158/2018 Θέμα:  Αποδοχή  γνωμοδότησης  δικηγόρου αναφορικά  με  τις 

παροχές της ΣΣΕ των υπαλλήλων των Δ.Ε.Υ.Α.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  27 

Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.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’  αριθμό  2557/22-06-2018  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, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

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

8.
Ευθυμίου Ιωάννης 

(αναπληρωματικό μέλος)

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 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Ν.1069/80. ….».

Προκειμένου στην καταβολή χρηματικού βοηθήματος λόγω θανάτου τέκνου εκδόθηκε από την 

Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  το  με  αριθμό  12/2018  ένταλμα  πληρωμής  ποσού  500,00€  σύμφωνα  με  τα 

διαλαμβανόμενα στην Κλαδική Σύμβαση Εργασίας των υπαλλήλων των Δ.Ε.Υ.Α.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης υπέβαλε, όπως προβλέπεται, προς έγκριση στην υπηρεσία επιτρόπου το με 

αριθμό 12/2018 ΧΕΠ. Η υπηρεσία επιτρόπου με την με αριθμό 10/2018 Πράξη αρνήθηκε  την 

έγκριση του ανωτέρω ΧΕΠ καθώς θεωρεί ότι το χρηματικό βοήθημα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 

18 της ΣΣΕ, αποτελεί συγκεκαλυμμένη προσαύξηση μισθού.
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Καθώς η επιχείρηση δεν είναι  στελεχωμένη με νομική υπηρεσία ούτε απασχολούνται σε 

αυτήν υπάλληλοι  με τις  εξειδικευμένες  νομικές γνώσεις  που απαιτούνται,  εγκρίθηκε με την με 

αριθμό 119/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η ανάθεση της παροχής 

εξειδικευμένων  νομικών  συμβουλών  (γνωμοδότηση)  σχετικά  με  το  χειρισμό  της  ανωτέρω 

υπόθεσης και προκειμένου να διερευνηθεί εάν οι λόγοι για τους οποίους κωλύεται η έγκριση του 

ανωτέρω ΧΕΠ ορθώς προβάλλονται και εάν ορθώς η υπηρεσία επιτρόπου δεν το ενέκρινε, στην 

δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Πολυτίμη  Τασίκα  με  ΑΜΔΣΘ:8275.  Επιβεβλημένη  επίσης  θεωρείτο  η 

περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, στα πλαίσια διασφάλισης της νομιμότητας των εκδοθέντων 

χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν παροχές προς τους υπαλλήλους της επιχείρησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την γνωμοδότηση της δικηγόρου κ. 

Πολυτίμη Τασίκα σύμφωνα με την οποία «…. 1. Κάθε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητική  

Απόφαση  περιλαμβάνει  δύο  ενότητες  όρων:  α)  Η  μία  ενότητα  αφορά  στους  «μισθολογικούς  

όρους» και β) η άλλη ενότητα αφορά στα «λοιπά θέματα» ή όπως συχνά χαρακτηρίζονται, στους  

λεγόμενους «θεσμικούς όρους». Στην ενότητα των μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ ώ ν  ό ρ ω ν υπάγονται 

όλες  οι  προβλέψεις  που  αφορούν  την  αμοιβή  της  εργασίας,  δηλαδή  ο  βασικός  μισθός,  τα  

επιδόματα  και  οι  διάφορες  προσαυξήσεις.  Στην  ενότητα  των  θ  ε  σ  μ  ι  κ  ώ  ν   ό  ρ  ω  ν 

περιλαμβάνονται όλες οι προβλέψεις οι οποίες δεν οδηγούν άμεσα ή έμμεσα στην προσαύξηση ή  

στον επηρεασμό των αποδοχών των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα, όροι που αφορούν στη  

χορήγηση  κάθε  είδους  πρόσθετων  αδειών  ή  στην  παροχή  διευκολύνσεων  απουσίας,  ημερών  

ανάπαυσης, στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, στη διαδικασία προαγωγών ή στην κινητικότητα 

των εργαζομένων κ.ο.κ.  2.  Όσον αφορά τη διατήρηση ή μη αμφότερων των ως άνω ενοτήτων  

όρων (μισθολογικών και θεσμικών) των Κλαδικών Σ.Σ.Ε. που συνάπτονται  μεταξύ της Ένωσης 

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  

Εργαζομένων  στις  Δημοτικές  Επιχειρήσεις  Ύδρευσης  –  Αποχέτευσης  (Π.Ο.Ε.  –  Δ.Ε.Υ.Α.)  στις 

εργασιακές  σχέσεις  του προσωπικού των Δ.Ε.Υ.Α.,  μετά τη θέσπιση των Ν. 4024/2011 και  Ν.  

4354/2015,  παγίως  πλέον  γίνεται  δεκτό  ότι  η  ένταξη  του  προσωπικού  των  Δ.Ε.Υ.Α.  στις  

βαθμολογικές  και  μισθολογικές  ρυθμίσεις  του  Δεύτερου  Κεφαλαίου  του  Ν.  4024/2011  και  εν  

συνεχεία  του  Ν.  4354/2015  δε  συνεπάγεται  τη  γενική  κατάργηση  εφαρμογής  του  εργατικού 

δικαίου στο εν λόγω προσωπικό και ειδικότερα  δε συνεπάγεται την κατάργηση ισχύος των 

θεσμικών  όρων  που  περιλαμβάνονται  στις  ως  άνω  κλαδικές  συλλογικές  ρυθμίσεις  

εργασίας και ως εκ τούτου είναι δυνατή η χορήγηση παροχών μη μισθολογικής φύσης,  

όπως παροχές σε είδος ή χρηματικά βοηθήματα που δεν εμπίπτουν στις μηνιαίες τακτικές  

αποδοχές  των  υπαλλήλων (βλ.  σχετ.  τα  με  αριθμό  πρωτ.  2/20391/0022/15.4.2013  και  

2/19571/0022/14.5.2013  έγγραφα  της  22ης Διεύθυνσης  Μισθολογίου  της  Γενικής  Διεύθυνσης  

Μισθών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους). Ομοίως, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κρίνει επί του  

συγκεκριμένου θέματος ότι οι προνοιακές παροχές – εν αντιθέσει προς τις μισθολογικές –  

υπέρ  των  υπαλλήλων  των  Δ.Ε.Υ.Α.  δεν  αφαιρέθηκαν  από  την  ύλη  της  συλλογικής  

διαπραγμάτευσης και  συνεπώς  επιτρεπτά  εισάγονται  μέσω  Κλαδικής  Σ.Σ.Ε.  και  αντίστοιχα  

εφαρμόζονται επί των όρων των ατομικών συμβάσεων του προσωπικού των Δ.Ε.Υ.Α. (Ε.Σ. Πράξη  

ΚΠΕΔ στο  VII Τμήμα 228/2015, πρβλ. Πράξη ΚΠΕΔ στο  VII Τμήμα 198, 112, 29/2014, Πράξη 
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ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα 134/2017). 3. Στην  προκειμένη  περίπτωση  ως  κρίσιμο  αναδεικνύεται  το 

ζήτημα κατά πόσο το επίδικο χρηματικό βοήθημα των 500 € που προβλέπεται από την Κλαδική  

Σ.Σ.Ε. και χορηγείται στους υπαλλήλους λόγω θανάτου του συζύγου ή του τέκνου τους θεωρείται  

ή όχι μισθολογική παροχή, ώστε αντίστοιχα να κριθεί αν ως μισθολογικός ή ως θεσμικός όρος  

συνεχίζει  και  εφαρμόζεται  μετά  την  θέσπιση  των  Ν.  4024/2011  και  4354/2015.  Όπως  ήδη  

εκτέθηκε  ως  μισθολογικοί  όροι  νοούνται  όλες  οι  προβλέψεις  που  αφορούν  την  αμοιβή  της 

εργασίας, (δηλαδή ο βασικός μισθός, τα επιδόματα και οι διάφορες προσαυξήσεις) και δίδονται σε  

αντάλλαγμα παροχής αυτής. Αντίθετα, στους θεσμικούς όρους εντάσσονται όλοι οι λοιποί όροι που  

διέπουν την  ατομική  σύμβαση εργασίας  του μισθωτού και  δεν συνδέονται  με  την  αμοιβή της  

παρεχόμενης εργασίας του, μεταξύ δε αυτών και οι προνοιακές παροχές.

Ως μία τέτοια προνοιακή παροχή θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηρισθεί το επίδικο χρηματικό  

επίδομα  των  500  €  της  παρ.  18  του  άρθρου  5  της  Π.Κ.  25/2.6.2009  Κλαδικής  Συλλογικής 

Σύμβασης  Εργασίας  «για  τη  ρύθμιση  των  όρων  αμοιβής  και  εργασίας  των  εργαζομένων  στις  

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας», καθώς τούτο δεν έχει καμία  

απολύτως σχέση με τον μισθό του εργαζόμενου, ενώ ο σκοπός της θέσπισής του συνίσταται, στο  

πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που ακολουθούν οι Δ.Ε.Υ.Α., στην παροχή εφάπαξ οικονομικής  

βοήθειας  προς  τον  εργαζόμενο  που έχει  απωλέσει  ένα οικείο  πρόσωπο του απολύτως  στενού  

συγγενικού του περιβάλλοντος (σύζυγο ή τέκνο),  προκειμένου να καλύψει  μέρος των εξόδων  

κηδείας  του κλπ.  Σε καμία  περίπτωση και  από κανένα σημείο  της  ως άνω Κλαδικής  ΣΣΕ δεν  

προκύπτει ότι το συγκεκριμένο βοήθημα, παρότι χρηματικό, επαυξάνει άμεσα ή έμμεσα τις μηνιαίες  

τακτικές  αποδοχές  του υπαλλήλου,  αφού  τούτο  δε  προστίθεται  σ’  αυτές,  ώστε  αντίστοιχα  να  

προσαυξήσει  τα  καταβαλλόμενα  επιδόματα  εορτών  και  αδείας  (πριν  την  εφαρμογή  των  Ν.  

4024/2011 και 4354/2015). 

Μάλιστα,  επιχείρημα  μπορεί  να  αντλήσει  κανείς  υπέρ  του  χαρακτηρισμού  της  συγκεκριμένης  

παροχής ως μη μισθολογικής από την ίδια τη γραμματική διατύπωση της διάταξης (άρθρο 5 παρ.  

18), η οποία, ενώ προβλέπει τη χορήγηση διάφορων επιδομάτων (στο σύνολο 17), τα οποία έχουν  

ασφαλώς μισθολογικό χαρακτήρα (π.χ. επίδομα γάμου, επίδομα τέκνων, τεχνικό επίδομα, επίδομα 

ξένης γλώσσας κλπ.),  αφού προσαυξάνουν τις  μηνιαίες  αποδοχές του υπαλλήλου και  μάλιστα  

υπολογίζονται στον βασικό μισθό του τελευταίου (βλ. σχετική διατύπωση: «Στους εργαζομένους 

που υπάγονται  στην παρούσα χορηγούνται  τα παρακάτω επιδόματα,  που υπολογίζονται  στους 

βασικούς μισθούς του άρθρου 2 που αναλογεί σε κάθε εργαζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  

άρθρο 4 αυτής της σύμβασης και αντιστοιχεί στο μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο εντάσσεται»),  

εντούτοις  το  επίδικο  βοήθημα  (παρ.  18)  το  αποσυνδέει  τελείως  από  το  βασικό  μισθό  του  

υπαλλήλου, αφού δεν εξαρτά το ύψος του από κάποιο ποσοστό υπολογιζόμενο επ’ αυτού, και  

ασφαλώς δεν το χαρακτηρίζει ως επίδομα, αλλά ως χρηματικό βοήθημα, θέλοντας να τονίσει και  

με τον τρόπο αυτό τον προνοιακό του χαρακτήρα, το οποίο χορηγείται μόνο εφόσον συντρέξουν οι  

προϋποθέσεις που θέτει (θάνατος συζύγου ή τέκνου). Εξάλλου, το γεγονός ότι η καταβολή του  

συγκεκριμένου βοηθήματος συνδέεται με την επέλευση ενός γεγονότος, που λαμβάνει χώρα άπαξ  

(θάνατος)  συνηγορεί  υπέρ  του  μη  χαρακτηρισμού  του  ως  μισθολογικής  παροχής,  αφού  η  
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τελευταία αναγκαίως συνέχεται με την παροχή εργασίας, η οποία παρέχεται σε τακτική και μόνιμη  

βάση. Όλα τα ανωτέρω ουδόλως επηρεάζονται από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βοήθημα είναι  

χρηματικό,  ενώ  για  παράδειγμα  οι  περισσότεροι  θεσμικοί  όροι  των  ΣΣΕ/ΔΑ  αναφέρονται  σε  

χορήγηση αδειών ή ειδών προστασίας για τη διασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων  

και δεν συνδέονται άμεσα με χρηματική παροχή. Και τούτο διότι, όπως ήδη εκτέθηκε, η καταβολή  

του  συγκεκριμένου  βοηθήματος  αποσκοπεί  στην  εφάπαξ  και  πρόσκαιρη,  σε  κάθε  περίπτωση,  

οικονομική ανακούφιση του εργαζόμενου που έχασε ένα οικείο  του πρόσωπο, προκειμένου να  

καλύψει κάποια έξοδα που προέκυψαν λόγω της συγκεκριμένης απώλειας. Από την άλλη, ακόμη  

και η χορήγηση αδειών – η οποία παγίως θεωρείται ως θεσμικός όρος των συλλογικών ρυθμίσεων  

– θα μπορούσε να αποτιμηθεί χρηματικά, αφού κατά τη διάρκεια λήψης τους, ο μισθωτός συνεχίζει  

και λαμβάνει τον μισθό του, οπότε με αυτή τη λογική, την οποία υιοθέτησε και η Υπηρεσία του  

Επιτρόπου, θα μπορούσε να θεωρηθεί  ότι  η πρόβλεψη και  χορήγηση επιπλέον ημερών αδείας  

αποτελεί μία έμμεση, συγκεκαλυμμένη προσαύξηση του μισθού στους εργαζόμενους των Δ.Ε.Υ.Α.,  

πράγμα ωστόσο που δεν ευσταθεί νομικά. 4. Σε κάθε περίπτωση βέβαια δεν πρέπει να διαφεύγει  

της αντίληψής μας ότι στην παρούσα χρονική στιγμή οι μισθολογικές παροχές των εργαζομένων  

της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν καθορίζονται, ούτε βάσει των διατάξεων του Ν. 4024/2011, ούτε βάσει  

των  διατάξεων  του  Ν.  4354/2015,  αλλά  δυνάμει  της  υπ’  αριθ.  17113/2014  απόφασης  του  

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) – η οποία συνεχίζει  

και παράγει τα αποτελέσματά της μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 30.1.2018 και 

με  Γενικό  Αριθμό  Κατάθεσης  2378/2018  (Ειδικό  Αριθμό  Κατάθεσης  1852/2018)  αγωγής  που 

κατέθεσαν,  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  (διαδικασία  εργατικών  

διαφορών) οι υπάλληλοι της Δημοτικής Επιχείρησης και η οποία συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της  

6.3.2018 και αναμένεται η έκδοση απόφασης - εξακολουθούν και ισχύουν οι βασικοί μισθοί (μετά  

των  αναλογούντων  επιδομάτων)  δυνάμει  των  οικείων  Κλαδικών  ΣΣΕ.  Συνεπώς,  σε  κάθε  

περίπτωση, ακόμη και μισθολογικής φύσης να χαρακτηριζόταν το επίδικο βοήθημα, και πάλι τούτο  

θα  έπρεπε  να καταβληθεί  στην  ...........,  αφού  στη  δεδομένη  χρονική  στιγμή  εφαρμόζεται  το  

σύνολο  των  μισθολογικών  και  θεσμικών  όρων  των  οικείων  Κλαδικών  ΣΣΕ  στις  σχέσεις  του  

προσωπικού της επιχείρησης 5. Από το συνδυασμό όλων  των ανωτέρω,  αρμόζει  κατά τη 

γνώμη μας αρνητική απάντηση στο πρώτο ερώτημα και  συγκεκριμένα η δαπάνη για την 

οποία  εκδόθηκε  το  εν  λόγω ένταλμα  είναι  απολύτως  νόμιμη  για  τους  λόγους  που αναλυτικά  

εκτέθηκαν παραπάνω.  Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα καθίσταται σαφές ότι οποιαδήποτε  

παροχή προβλέπεται από τις οικείες Κλαδικές ΣΣΕ και αποτελεί θεσμικό όρο αυτών, βάσει όσων 

εκτέθηκαν ανωτέρω, ασφαλώς και αποτελεί  νόμιμη δαπάνη για την οποία δύναται η Δημοτική  

Επιχείρηση να εκδώσει χρηματικό ένταλμα και να το υποβάλει προς έγκριση»  

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις κείμενες διατάξεις, την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας  των Δ.Ε.Υ.Α.,  προτείνει  την  αποδοχή της γνωμοδότησης της δικηγόρου κ.  Πολυτίμη 
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Τασίκα  και  την  επαναυποβολή  του  με  αριθμό  12/2018  ΧΕΠ  προς  έγκριση  στην  Υπηρεσία 

Επιτρόπου.

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. Την αποδοχή της γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Τασίκα Πολυτίμη όπως αυτή εκτέθηκε 

στο εισηγητικό μέρος της προύσας απόφασης.

2. Την επεναυποβολή του με αριθμό 12/2018 ΧΕΠ για έγκριση στην Υπηρεσία Επιτρόπου. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο13 απόφαση 158/27-06-2018

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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