
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/18-03-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 67/2019 Θέμα: Το με αριθμό 1219/07-03-2019 έγγραφο υπαλλήλων

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  18 

Μαρτίου 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 

τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 1279/12-03-2019 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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Φωτιάδης Αθανάσιος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Χρυσοχόου Παύλος
8. Δημητρίου Δημήτριος

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 13o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 « Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται  

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

…»  

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι με την με αριθμό 18046/2018 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  (Ειδική  Διαδικασία  Περιουσιακών Διαφορών-  Εργατικές  Διαφορές) 

υποχρεώνεται η  Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης να αποδέχεται τις προαναφερόμενες υπηρεσίες 23 υπαλλήλων 

της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  (εναγόντων)  με  την  καταβολή  των  αποδοχών  τους  όπως  αυτές  είχαν 

διαμορφωθεί στις 31-10-2012 και ενημέρωσε τα μέλη ότι 19 εξ αυτών είχαν ασκήσει ασφαλιστικά 

μέτρα  με  θετική  έκβαση  (17113/2014  απόφαση  ασφαλιστικών  μέτρων  του  Μονομελές 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης).

Με την με 27/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έγινε αποδεκτή η 

γνωμοδότηση δικηγόρου σύμφωνα με την οποία «…κρίνεται  νομικά ορθότερο η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

να απέχει από την άσκηση ενδίκων μέσων σε βάρος της 18046/2018 απόφασης του Μονομελούς 
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Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης…»  για  τους  λόγους  που  αναλυτικά  εκτίθενται  στην  σχετική 

γνωμοδότηση με συνέπεια αυτή να έχει καταστεί τελεσίδικη.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη αίτηση των υπαλλήλων ΙΔΑΧ κ. Γ.Κ. και Μ.Ν. οι 

οποίοι συμμετείχαν μεν στην άσκηση της αγωγής δεν μετείχαν δε στην άσκηση ασφαλιστικών 

μέτρων  κατά  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  και  οι  οποίοι  αιτούνται  την  καταβολή  των  διαφορών  στις 

δεδουλευμένες  αποδοχές  τους  όπως  αυτές  προκύπτουν  από  τα  ποσά  τα  οποία  ήδη  έχουν  

καταβληθεί  και  από  αυτά  που  θα  έπρεπε  να  καταβάλλονται  από  την  έκδοση  της  με  αριθμό  

17113/2014 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελές  Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και  

εντεύθεν. Στην περίπτωση δε που αυτά καταβληθούν εφάπαξ δεν διεκδικούνται τα ποσά πριν την  

1η /1/2015 ούτε και οι αναλογούντες τόκοι για τα ποσά που θα καταβληθούν. 

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω είπε στα μέλη ότι καθώς το θέμα αφορά την 

καταβολή  χρημάτων  σε  απασχολούμενους  υπαλλήλους  και  έχει  ιδιαίτερη  βαρύτητα  για  την 

επιχείρηση  προς αποφυγήν λαθεμένης  κρίσεως επί  του θέματος και  ενδελεχούς εξέτασης  της 

υποβληθείσας  αιτήσεως  και  της  σχετικής  νομοθεσίας  και  νομολογίας  πρότεινε  σε  επόμενη 

συνεδρίαση να ανατεθεί σε δικηγόρο η σύνταξη γνωμοδότησης   ώστε το Δ.Σ. με ασφάλεια να 

λάβει απόφαση επί του αιτήματος.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Αναβάλει τη συζήτηση και  κρίση του 1219/07-03-2019 αιτήματος των υπαλλήλων Γ.Κ. και 

Μ.Ν. προκειμένου σε επόμενη συνεδρίαση να ανατεθεί σε νομικό, με εμπειρία στο εργατικό 

δίκαιο, ώστε να γνωμοδοτήσει αρμοδίως σχετικά με το ανωτέρω αίτημα και ειδικότερα εάν 

οι αιτούντες δικαιούνται των διαλαμβανομένων στην ανωτέρα αίτηση, εάν το Δ.Σ. δύναται 

νομίμως στην καταβολή αναδρομικών και τις απορρέουσες επιπτώσεις που αυτό θα έχει σε 

ένα επικείμενο κατασταλτικό έλεγχο, προκειμένου το Δ.Σ. με ασφάλεια να λάβει απόφαση 

επί του αιτήματος.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 67/18-03-2019

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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