
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  17/14-07-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 168/2021 Θέμα: «Επιβολή προσαυξήσεων ΕΦΚΑ»

Στη Θέρμη, σήμερα 14 Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των από  11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποιήσεως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 3272/09-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 

αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο χωριστά βάσει  των διατάξεων  του άρθρου  4  παρ.  2  του 

Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Κουσούλης Γεώργιος

3. Λιόλιος Αντώνιος 3. Γαντάς Σπυρίδων
4. Δημήτριου Δημήτριος 4. Ιωσηφίδης Ιωάννης
5. Καρκαλή Μαρία
6. Παπαδάκη Αθηνά
7. Χατζηδημητρίου Φανή
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός της ημερήσιας 
διάταξης τα οποία αφορούν  α) Καταβολή προσαυξήσεων  στον ΕΦΚΑ. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται 
αναγκαία  για  το  λόγο  ότι  επείγει  η  πληρωμή  των  προσαυξήσεων  καθώς  η  επιπλέον  καθυστέρηση 
επιφυλάσσει την αύξηση τους και β)   Εφαρμογή άρθρου 8 ΚΣΣΕ- Ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης 
ατομικής  προστασίας.  Η  συζήτηση  του  θέματος  κρίνεται  επιβεβλημένη  καθώς  θα  πρέπει  άμεσα  να 
ολοκληρωθούν  οι  διαδικασίες  ώστε  να  χορηγηθούν  στο  προσωπικό  τα  προβλεπόμενα  είδη  εντός  του 
οριζόμενου από τη Κ.Σ.Σ.Ε. χρόνου.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

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

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1ο θέμα εκτός 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…».

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια είπε ότι κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ασκήθηκε η με αριθμό 
ΓΑΚ45230/2019 &  ΕΑΚ 513/2019 αγωγή  των  υπαλλήλων  Ι.Δ.Α.Χ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  κ.  Γ………. 
Κ………. και κ. Μ…….. Ν…….. οι οποίοι ζητούν να τους καταβληθούν τα αναγραφόμενα στην αγωγή 
ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε μισθολογικές διαφορές που προκύπτουν συγκρινόμενες με τις 
αποδοχές την 31.10.2012 για τα έτη 01.01.2015 έως και 31.12.2018. 
Επί  της  ως  άνω  αγωγής  εκδόθηκε  η  με  αριθμό  69.2021  απόφαση  του  Ειρηνοδικείου 

Θεσσαλονίκης  (Διαδικασία  Εργατικών  Διαφορών)  η  οποία  επιδόθηκε  στη  Δ.Ε.Υ.Α.  την 

ΑΔΑ: 93ΙΥΟΛΖΛ-Χ0Η



10η.05.2021  και  υποχρεώνει  τη  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  να  καταβάλλει  σε  έκαστο  ενάγοντα  τα 

αναγραφόμενα, στην ως άνω απόφαση, ποσά νομιμότοκα.

Στη  συνέχεια  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  εισήγηση  του  Διοικητικού  Τμήματος στην  οποία 

αναφέρεται ότι  «  Σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ.69/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης  

σύμφωνα  με  την  οποία  υποχρεώνει  την  επιχείρηση  να  καταβάλλει  αναδρομικές  αποδοχές  από  

1/1/20215 έως 31/12/2018 στους  υπαλλήλους Μ.Ν. και Γ. Κ., προκύπτουν ασφαλιστικές εισφορές για  

το παραπάνω διάστημα.  Μετά τον υπολογισμό των εισφορών αυτών προκύπτουν προσαυξήσεις  σε  

ποσοστό  30% για  την  εκπρόθεσμη   καταβολή  τους  .  Το  ποσό  των  προσαυξήσεων  ανέρχεται  στα  

2.819,59 € και η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να τα  καταβάλλει στον ΕΦΚΑ βάσει του άρθρου 7  

παρ.1 του Ν.2972/2001, όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ.9 παρ.4 του Ν.3232/04 και αντικαταστάθηκε  

από το άρθρο 19 παρ.1 του Ν. 4075/2012, με το οποίο καθορίζονται οι διαδικασίες ασφάλισης από  

1/1/2002 καθώς και οι αντίστοιχες κυρώσεις για την παράβασή τους».
Ακολούθως  είπε,  ότι  η  Επιχείρηση  δεν  ήταν  δυνατό  να  καταβάλλει  εμπρόθεσμα  τις  ως  άνω 

ασφαλιστικές  εισφορές,  που  απορρέουν  από  την  καταβολή  των  αναδρομικών  για  τους  δύο 

υπαλλήλους,  καθώς  οι  ανωτέρω  δεν  συμμετείχαν  στη  σχετική  αίτηση  που  είχαν  ασκήσει 

υπάλληλοι  της  επιχείρησης  και  επί  αυτής  εκδόθηκε  η  υπ’  αριθ.  17113/2014  απόφαση  του 

Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  (διαδικασία  ασφαλιστικών  μέτρων),  συνεπώς  δεν 

καλύπτονταν από το «προσωρινό δεδικασμένο» της εκδοθείσας επί της αίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων των λοιπών συναδέλφων τους, απόφασης. Επιπλέον οι ανωτέρω υπάλληλοι υπέβαλαν 

την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 45230/2019 (Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 513/2019) αγωγή τους 

και  η  Επιχείρηση  ήταν  σε  αναμονή  της  μετέπειτα  εκδοθείσας  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου 

Θεσσαλονίκης (69/2021).

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις κείμενες διατάξεις 

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. Εγκρίνει  την  καταβολή  των  προσαυξήσεων  στον  ΕΦΚΑ,  όπως  αυτές 

υπολογιστηκαν και αναφέρονται στην εισήγηση του Διοικητικού Τμήματος.

2. Εντέλλει  το  Οικονομικό  Τμήμα  για  την  καταβολή  των  ως  άνω 

προσαυξήσεων στο ΕΦΚΑ.

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

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 17, απόφαση 168/14-07-2021

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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