
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  18/09-09-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 188/2019 Θέμα: “Επιστροφή Δώρου Χριστουγέννων έτους 2018 ”

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 09 

Σεπτεμβρίου  2019  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  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  4624/05-09-2019  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 έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)

2. Σαμαράς Σωκράτης 2. Χρυσοχόου Παύλος

3. Καλαμπίδης Δημήτριος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 5. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
6. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία, για την τήρηση των 

πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με τις διατάξεις  της παρ.1 του άρθρ.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 …»  

Στη συνέχεια  ο  Πρόεδρος είπε  στα μέλη ότι  κατά της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης ασκήθηκε  η με 

αριθμό 2378/1852/2018 αγωγή από  υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά της εφαρμογής των 

Ν. 4024/11 και 4354/2015 που αφορούν στην μείωση των αποδοχών τους επιπλέον αυτών που 

είχαν υποστεί μέχρι το 2012. Επί της ως άνω αγωγής εκδόθηκε η με αριθμό 18046/2018 απόφαση 

του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  (  Ειδική  Διαδικασία  Περιουσιακών  Διαφορών- 

Εργατικές  Διαφορές)   η  οποία  έκρινε  ότι  η  ένταξη  των  εναγόντων  υπαλλήλων  στο  Ενιαίο 

Μισθολόγιο, σύμφωνα με τον Ν. 4354/2015, θα έπρεπε να γίνει βάσει των αποδοχών τους που 

είχαν ήδη διαμορφωθεί  στις  31.10.2012 και  υποχρέωσε τη Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης να αποδέχεται  τις 

προαναφερόμενες υπηρεσίες των εναγόντων με την καταβολή των αποδοχών τους όπως αυτές 

είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2012. Η ως άνω 18046/2018 απόφαση κατέστη αμετάκλητη με την 

με αριθμό 27/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..



Προκειμένου στην ορθή εφαρμογή της με αριθμό 18046/2018 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  και  επί  ερωτημάτων που υποβλήθηκαν  από  την Προϊσταμένη  του 

Διοικητικού Τμήματος το Δ.Σ. ανέθεσε σε νομικό, με την με αριθμό 29/2019 απόφαση του, να 

γνωμοδοτήσει  αρμοδίως  και  εν  συνεχεία  έκανε  αυτή  αποδεκτή  με  την  με  αριθμό  136/2019 

απόφασή του.

Σύμφωνα με την από 21-05-2019 γνωμοδότηση «…Το Ενιαίο Μισθολόγιο  δεν προβλέπει 

την καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας, ούτε επιδόματος προϋπολογισμού και ισολογισμού.  

Αυτή  τη  στιγμή  εκκρεμεί  στην  Ολομέλεια  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  η  κρίση  περί  της  

συνταγματικότητας  ή  μη  της  περικοπής  των  επιδομάτων  εορτών  και  αδείας  και  συνεπώς  

διατηρούμε μία επιφύλαξη ως προς το συγκεκριμένο ερώτημα, υπό την έννοια ότι αν κριθεί μη  

συνταγματική  η  εν  λόγω  περικοπή,  η  Δημοτική  Επιχείρηση  θα  πρέπει  να  υποχρεωθεί  στην  

καταβολή  τους..».  Ακολούθως,  η  Ολομέλεια  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  με  μια  σειρά 

αποφάσεών  της  (1307-1316/2019),  αποφάνθηκε  ότι  η  κατάργηση  των  δώρων-επιδομάτων 

Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής αδείας στους υπαλλήλους, είναι συμβατή με το Σύνταγμα και 

επιβεβλημένη.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Τμήματος «…Η ΔΕΥΑ  Θέρμης τον Απρίλιο του 

2019   προχώρησε  στην  καταβολή  Δώρου  Χριστουγέννων  2018  σε  τέσσερις  (4)  υπαλλήλους  

Ι.Δ.Α.Χ.,  δεδομένου ότι  δεν είχε ακόμη την γνωμοδότηση από δικηγόρο για την ερμηνεία της  

απόφασης,  την  οποία  έλαβε  στις  21/5/2019.  Κατόπιν  των  παραπάνω  οι  υπάλληλοι  αυτοί  

επιβάλλεται να επιστρέψουν στην επιχείρηση το καθαρό ποσό που λάβανε συν την αναλογία του 

φόρου. Η επιστροφή του ανωτέρου ποσού δύναται να γίνει με την παρακράτηση του ενός δέκατου  

(1/10) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων».

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έχοντας  υπόψη  την  κείμενη  νομοθεσία  και  νομολογία,  την 

γνωμοδότηση της  εξουσιοδοτημένης  νομικού,  την εισήγηση της  Προϊσταμένης  του Διοικητικού 

τμήματος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης και την επιστροφή του Δώρου Χριστουγέννων 2018 

από τέσσερις (4) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. στους οποίους αυτό είχε καταβληθεί τον Απρίλιο του έτους 

2019 και  τηρείτε  στο  μισθολογικό  αρχείο  της  επιχείρησης  με  παρακράτηση του ενός  δέκατου 

(1/10) των  καθαρών  μηνιαίων  αποδοχών  των  υπαλλήλων  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν. 

4354/2015.

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 παραπάνω διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Την  επιστροφή του Δώρου Χριστουγέννων 2018, από τέσσερις (4) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. 

στους οποίους αυτό είχε καταβληθεί τον Απρίλιο του έτους 2019 και τηρείτε στο μισθολογικό 

αρχείο της επιχείρησης, με παρακράτηση του ενός δέκατου (1/10) των καθαρών μηνιαίων 

αποδοχών των υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015.

2. Η  παρούσα εντέλλεται  να  εφαρμοστεί  από  την  καταβολή  της  μισθοδοσίας  Σεπτεμβρίου 

έτους 2019.



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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 18 απόφαση 188/19-09-2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.


	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

