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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο πραθηηθό ηες κε αρηζκό 24/2018 σλεδρίαζες ηοσ Δηοηθεηηθού  
σκβοσιίοσ ηες Δεκοηηθής Επητείρεζες Ύδρεσζες Αποτέηεσζες Κηιθίς. 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 08/11/2018 Ηκέρα: Πέκπηε Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ηκεροκελία: 02/11/2018 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα πέληε(5) 
 

1) ηζκαλίδεο Δεκήηξηνο, Δήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 

2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

6) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 
7) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 12ο - ΑΠΟΦΑΗ 24-362/08-11-2018 
 
 
Θέκαηα εργαδοκέλωλ. 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΩΔΕΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Εηζήγεζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Δηεπζπληή ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, θ. Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 3766/26-
10-2018, πνπ αθνξά ζε πεηζαξρηθό έιεγρν κεηά από θιήζε ζε γξαπηή απνινγία ηνπ 

Δηεπζπληή Σ.Τ. θ. Ισάλλε Παξαγηνύ, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Πξόεδξν Δ.. θαη ηα κέιε νπ 
Δ... 

Ο εξγαδόκελνο ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, θαηέζεζε απνινγία ζηνλ ΓΔ 

γηα ηνλ ιόγν ηεο απνπζίαο ηνπ ζηηο 26-10-2018, ε νπνία όπσο δήιεσζε όηη ζέιεη λα 
παξακείλεη εκπηζηεπηηθή. Επνκέλσο επαθίεηαη ζηνλ ίδην λα δειώζεη όηη επηζπκεί.  

Η δηθή κνπ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

Σελ 26-10-2018 είρε νξηζηεί κε ηνλ Παξαγηό Ισάλλε λα γίλεη ζπλάληεζε κε ζηειέρε ηεο Σ.Τ. 

ζην γξαθείν ηνπ Γ.Δ., γηα ηελ εμέηαζε ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ ππάξρνπλ. Μεηαμύ 9.00-10.00 
δηαπίζησζα όηη ν Δηεπζπληήο Σ.Τ. θ. Ισάλλεο Παξαγηόο έιεηπε από ηελ εξγαζία ηνπ. Με πήξε 
ηειέθσλν θαη πξηλ πσ νηηδήπνηε, κνπ είπε θάπνηεο απξεπείο εθθξάζεηο. Εγώ σο όθεηια όπσο 
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νξίδεη ν Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο, έθαλα απηό πνπ ππνρξενύηαη λα θάλεη ν Γεληθόο Δηεπζπληήο, 
δειαδή, αθαίξεζα ην εκεξνκίζζην εθείλεο ηεο εκέξαο, θαη ζπλέηαμα επηζηνιή ζηελ νπνία 

επηθαινύκαη ηνλ Εζσηεξηθό Καλνληζκό ηεο Τπεξεζίαο, γηα θιήζε ζε απνινγία θαη πεηζαξρηθό 
έιεγρν. Οη ιόγνη αλαγξάθνληαη ζηελ πξσηνθνιιεκέλε επηζηνιή. 

Επνκέλσο, εάλ ζέιεη ν ίδηνο λα απνινγεζεί, ή λα θνηλνπνηήζεη ην πεξηερόκελν ηεο απνινγίαο 

ηνπ κπνξεί λα ην πξάμεη ελώπηνλ ηνπ Δ 

Γηα ην πεηζαξρηθό παξάπησκα πνπ ππέπεζε εηζεγνύκαη ηελ γξαπηή επίπιεμε. 

Ελ ζπλερεία ηνλ ιόγν πήξε ν Πξόεδξνο ηνπ Δ.., επαλαιακβάλνληαο ηα πξναλαθεξζέληα, κε 
ζθνπό λα επηβεβαησζνύλ από ηνλ Γ. Δηεπζπληή ηεο Επηρείξεζεο. 

Επίζεο ξώηεζε ηνλ Γ. Δηεπζπληή εάλ ε θιήζε ζε απνινγία παξαδόζεθε ζην ελ ιόγσ 

ππεξεζηαθό ζηέιερνο, ζην νπνίν εξώηεκα ε απάληεζε ηνπ Γ. Δηεπζπληή ήηαλ θαηαθαηηθή θαη 
δήηεζε λα δηαβαζηεί ελώπηνλ ηνπ Δ..  

Ο Γ. Δηεπζπληήο κε ηε ζεηξά ηνπ πξνρώξεζε ζηελ αλάγλσζε ηεο ελ ιόγσ θιήζεο θαη θαηά ηελ 

ιήμε ηεο αλάγλσζεο , ηνλ ιόγν πήξε ν Πξόεδξνο ηνπ Δ.. θαη είπε ηα εμήο: 

Είζαη ν Γεληθόο Δηεπζπληήο ηεο Επηρείξεζεο θαη κνλνκειέο Όξγαλν, ηνλ θαιείο ζε απνινγία, 
ππνρξενύηαη λα ζνπ δώζεη ηελ απνινγία θαη λα επηβάιεηο εζύ ηελ ηηκσξία γηα ηελ απζαίξεηε 
απνπζία.  

Σν κέινο Δ.. Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο ζπκθώλεζε κε ηα πξναλαθεξζέληα ηνπ Πξνέδξνπ Δ.. 
θαζώο επίζεο πξόζζεζε όηη σο κνλνκειέο όξγαλν ν Γεληθόο Δηεπζπληήο επηβάιιεη ηηκσξία γηα 
απζαίξεηε απνπζία θαη όρη γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά. 

Σνλ ιόγν πήξε μαλά ν Γεληθόο Δηεπζπληήο θαη αλέθεξε ζηα κέιε ηνπ Δ.. ην άξζξν 60 ηνπ 

Εζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ ηεο Τπεξεζίαο όπνπ πξνβιέπεηαη όηη γηα παξαβάζεηο πεηζαξρηθέο ησλ 
Δηεπζπληώλ απνθαζίδεη ην Δ.. Η αθαίξεζε εκεξνκηζζίνπ δελ είλαη πεηζαξρηθή παξάβαζε, 

αιιά απνπζία από ηελ εξγαζία, νπόηε θαη γίλεηαη ε αθαίξεζε εκεξνκηζζίνπ. Η απνπζία από 
ηελ εξγαζία πιελ ηεο απηνλόεηεο αθαίξεζεο ηνπ κηζζνύ απνηειεί θαη πεηζαξρηθό παξάπησκα. 

Ελ ζπλερεία ην ππεξεζηαθό ζηέιερνο θαη κέινο ηνπ Δ.. θ. Ισάλλεο Παξαγηόο, απνρώξεζε από 

ηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσο γηα ηνλ ιόγν όηη ην ζέκα αθνξά ηνλ ίδην θαη παξαδίδνληαο 
έγγξαθά-ζηνηρεία πξνο έιεγρν από ηα ππόινηπα κέιε ηνπ Δ.. γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο 
απόθαζεο. 

Ελ ζπλερεία δεηήζεθαλ από ηνλ ΓΔ ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζπκβάλ θαη κεηαμύ άιισλ ν Γ. 

Δηεπζπληήο ΕΊΠΕ ΣΑ ηα εμήο: 

Αληηπξόζσπνη ηνπ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο ζηελ ΕΔΕΤΑ είλαη νη 

 Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο 
 Αθεληνπιίδεο Κσλζηαληίλνο 

νη νπνίνη πήγαλ ηελ 23-10-2018 ζηελ Ξάλζε. Ο θ. Ισάλλεο Παξαγηόο είλαη αληηπξόζσπνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην Δ.. 

Σνλ ιόγν πήξε μαλά ν Πξόεδξνο Δ.. δεηώληαο από ηνλ Γεληθό Δηεπζπληή έγγξαθν πνπ λα 
νξίδεηαη όηη, έπεηηα από εθινγέο ηεο Επηρείξεζεο, ηα δύν πξναλαθεξζέληα ζηειέρε έρνπλ 

νξηζηεί σο ζπλδηθαιηζηηθνί εθπξόζσπνη ηεο Επηρείξεζεο, θαζώο επίζεο θαη όηη ην ζηέιερνο θ. 
Ισάλλεο Παξαγηόο έρεη νξηζηεί εθπξόζσπνο εξγαδνκέλσλ ζην Δ. ηεο Επηρείξεζεο.  



ύκθσλα κε ην αλσηέξσ έγγξαθν, ην Δ.. ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζε νπνηαδήπνηε 
ηηκσξία ηνπ ελ ιόγσ ππεξεζηαθνύ ζηειέρνπο, γηα ηνλ ιόγν όηη είλαη αλαξκόδηνο λα 

ζπκκεηάζρεη ζε ζπλδηθαιηζηηθέο εκεξίδεο εθόζνλ δελ έρεη ςεθηζζεί θαη νξηζζεί εθπξόζσπνο. 

Σέινο ηνλ ιόγν πήξε ν Πξόεδξνο ηνπ Δ.. θαη εηζεγήζεθε ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα 
επόκελν Δ.., κε ηελ πξνϋπόζεζε λα πξνζθνκηζζνύλ ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ πεξί 

απνδείμεσο ζπλδηθαιηζηηθώλ εθπξνζώπσλ θαη εθπξνζώπνπ Δ.. θαη όηη θαθώο κεηέβεθε ζηελ 
Καηεξίλε ρσξίο αξκνδηόηεηα.   

 

Σν Δ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

Αποθάζηζε θαη εγθρίλεη οκόθωλα 

 

Σελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο έσο όηνπ πξνζθνκηζηνύλ από ηνλ Γ.Δ. ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-362/08-11-2018. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 
 

Ο Πξόεδξνο Δ.. ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 
 

Δεκήηξηνο ηζκαλίδεο 
Δήκαξρνο Κηιθίο 


