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Από το πρακτικό της αριθμό 5/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 21/03/2017Ημέρα: ΤρίτηΏρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 15/03/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος,Πρόεδρος
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
6) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 8Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 5-76/21-03-2017

Θέματα εργαζομένων.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΟΓΔΟΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και η σχετική ενημέρωση για το
παραπάνω θέμα δόθηκε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο και Εκπρόσωπο
εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπ όψιν των μελών του Δ.Σ. τον ανάγκη
προμήθειας ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας για το έτος 2016, σύμφωνα με την παρακάτω
εισήγηση:

Στο άρθρο 1 «Πεδίο Εφαρμογής» της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αναφέρεται
ότι: «στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου και το δόκιμο προσωπικό
σε κάθε είδους Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Τηλεθέρμανσης, όλης της
χώρας και είναι μέλη των σωματείων που ανήκουν στην Π.Ο.Ε.-Δ.Ε.Υ.Α.»

Στο άρθρο 8 «Παροχές σε είδος» της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αναφέρεται
ότι: «Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση χορηγούνται τα ακόλουθα
είδη ένδυσης ατομικής προστασίας. Χειμερινή ένδυση, που χορηγείται μέχρι την 1η
Οκτωβρίου εκάστου έτους: Δύο (2) παντελόνια τύπου τζιν, δύο (2) υποκάμισα τύπου φανέλα,
ένα (1) πουλόβερ, ένα (1) μπουφάν και ένα (1) ζευγάρι μποτάκια με επένδυση. Θερινή ένδυση
που χορηγείται μέχρι 1η Ιουνίου εκάστου έτους: δύο (2) παντελόνια τύπου τζιν, δύο (2)
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υποκάμισα κοντομάνικα, ένα (1) μπουφάν τύπου τζιν θερινό και ένα (1) ζευγάρι μποτάκια
χωρίς επένδυση. Οι Δ.ΕΥ.Α. σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε περίπτωση
αδυναμίας χορήγησης των ειδών ένδυσης μέσα στις τακτές προθεσμίες, ή γιατί έτσι το
συμφωνήσουν μπορούν να καταβάλλουν εξ ολοκλήρου την αξία τους σε χρήμα».

Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των άρθρων 1 και 8 της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας, η επιχείρηση δύναται νομίμως να καταβάλλει, στους εργαζόμενους με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εξ’ ολοκλήρου την αξία των ειδών ένδυσης για το
έτος 2016 σε χρήμα. Επίσης τέθηκε υπόψη επίσης του Δ.Σ. πράξη 29/2014 του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ που αφορά «είδη
ένδυσης σε χρήμα», όπου κρίνεται νόμιμη η χορήγηση χρηματικού ποσού σε κάθε
εργαζόμενο που υπάγεται στην Κλαδική Σύμβαση Εργασίας των ΔΕΥΑ αντί των ειδών ατομικής
ένδυσης και ατομικής προστασίας. Καθώς και η πράξη 60/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ με το ίδιο περιεχόμενο.

Η σχετική δαπάνη (23×717,39=16.499,97 €) έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2016 της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με Κωδικό Προϋπολογισμού 60.02.00 και
περιγραφή Είδη Ένδυσης

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε  και  εγκρίνει κατά πλειοψηφία
με ψήφους πέντε (5) υπέρ και μία (1) κατά

 Την εισήγηση της κ. Κασκαμανίδου Ουρανίας.

 Την συνέχιση της υπαγωγής της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
όπως αυτή υπογράφηκε από τον πρόεδρο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Κ. Γιώργη Μαρινάκη και τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

 Εγκρίνει την καταβολή ποσού των Επτακόσια Δεκαεπτά Ευρώ και Τριάντα Εννιά Λεπτά του
Ευρώ (717,39 €) σε κάθε δικαιούχο εργαζόμενο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, έναντι της παροχής
«καλοκαιρινής ένδυσης» και «χειμερινής ένδυσης» χρήσης 2016, σύμφωνα με το άρθρο 8
της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

 Η εν λόγω δαπάνη έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς στην ομάδα λογαριασμών 60 (Αμοιβές και έξοδα προσωπικού).

 Η δαπάνη των 16.499,97 € βαρύνει τον κωδικό εξόδων 60.02.00 του προϋπολογισμού της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2016, όπου υπήρχε σχετική πίστωση.

 Λόγω του ότι παρήλθε η χρήση του έτους 2016 η δαπάνη πλέον βαρύνει τον Κωδικό Εξόδου
82.00 με Περιγραφή Έξοδα Προηγουμένων Χρήσεων.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

 Μειοψήφησε το μέλος του Δ.Σ κ. Περπερίδης Γεώργιος ο οποίος δήλωσε προφορικώς και
γραπτώς τα εξής : «Δεν μπορεί να υπάρχουν επιδόματα τυπικά την στιγμή που υπάρχουν
εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) άνεργοι και κάποιοι από την καρέκλα τους να παίρνουν
επιδόματα που δεν ανταποκρίνονται στην ουσία της εργασίας τους».
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5-76/21-03-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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