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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο ππακηικό ηηρ με απιθμό  20/2018 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού  

ςμβοςλίος ηηρ Δημοηικήρ Επισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κιλκίρ. 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 18/09/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 13/09/2018 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα έξι(6) 

 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
6) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

 
 
ΘΕΜΑ 3ο - Απόθαζη 20-301/18-9-2018 
 
Εθαπμογη νέος μιζθολογίος.  

Ο  Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΣΡΙΣΟ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Κπξηαδίδε Μηραήι, Οηθνλνκνιόγν θαη 

Δηεπζπληή Δηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΔΕΤΑ. Κηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππόςε 
ηνπ Δ.. ηελ παξαθάησ εηζήγεζε:  

Διοικηηική & Οικονομική Υπηρεζία ηης Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 

Κηιθίο,  18 επηεκβξίνπ 2018 

Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ :  3227 

Ειζήγηζη για ηο ηρίηο θέμα ηης ζσνεδρίαζης ηοσ Δ.Σ. ηης Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς ηης Τρίηης 18 
Σεπηεμβρίοσ 2018 για ηην εθαρμογή νέοσ μιζθολογίοσ. 

Κύξηε Πξόεδξε θαη θύξηνη ύκβνπινη, 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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Η Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ ηεο κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ 
Υξόλνπ, κέρξη ζήκεξα εθαξκόδεη ηελ Απόθαζε 308/2017 ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2017 ηνπ Μνλνκεινύο 
Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο επί ηεο αγσγήο γηα ηελ επίιπζε Γηαδηθαζίαο Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ,  κε αξηζκό 
θαηάζεζεο 101/30-07-2014, ε νπνία αθνινπζεί ηελ από 4 Ινπιίνπ 2014 ιεθζείζα Απόθαζε κε αξηζκό 
103/2014 επί ηεο ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ  πάιη ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο. 
Οη ελ ιόγσ απνθάζεηο αθνξνύλ 19 ππαιιήινπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ελώ αθόκε ηξείο ππάιιεινη 
θαηέζεζαλ αγσγή αξγόηεξα, νη δύν ζε από θνηλνύ δηαδηθαζία θαη έλαο κεκνλσκέλνο. Η αγσγή ησλ δύν 
από θνηλνύ απνξξίθζεθε από ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Κηιθίο ελώ απηή ηνπ ελόο έγηλε δεθηή. 

Η αλσηέξσ απόθαζε 308/2017 θαηαηέζεθε ζηελ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζηηο 31 Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη έιαβε 
αξηζκό πξσηνθόιινπ 254. Δπί ηεο απόθαζεο δελ αζθήζεθε έθεζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. (από ην ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ έρεη εθδνζεί ε απόθαζε 113/2017 ε νπνία 
απνξξίπηεη ηελ αίηεζε αλαίξεζεο από άιιε Γ.Δ.Τ.Α.) 

Σν δηαηαθηηθό ηεο απόθαζεο έρεη σο εμήο : 

ΔΘΙΑΖΕΘ ανηιμωλία ηων διαδίκων. 

ΔΕΥΕΣΑΘ ηην αγωγή. 

ΤΠΟΥΡΕΧΜΕΘ ηο εναγόμενο να αποδέσεηαι ηιρ πποζηκόνηωρ πποζθεπόμενερ ςπηπεζίερ ηων εναγόνηων 
με καηαβολή ηων αποδοσών ηοςρ, όπωρ αςηέρ είσαν διαμοπθωθεί ηην 31-12-2012. 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΘ  ζηο εναγόμενο να σοπηγήζει εξοςζιοδόηηζη ππορ ηην Ενιαία Απσή Πληπωμήρ για ηην 
πληπωμή ηηρ μιζθοδοζίαρ ηων εναγόνηων. 

ΑΠΕΘΚΕΘ ενανηίον ηος εναγόμενος σπημαηική ποινή ποζού ηπιακοζίων (300) εςπώ για κάθε μηνιαία 
παπάβαζη ηος διαηακηικού ηηρ απόθαζηρ για κάθε ενάγονηα. 

ΙΗΡΤΕΘ ηην απόθαζη πποζωπινά εκηελεζηή. 

ΤΛΦΗΦΘΖΕΘ ζηο ζύνολό ηοςρ μεηαξύ ηων διαδίκων ηα δικαζηικά έξοδα. 

Η Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εθθαζαξίδεη ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ  κέρξη ζήκεξα 
ζύκθσλα κε ην δηαηαθηηθό ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ.  

Δπεηδή όκσο ηειεπηαίσο αλέθπςε ζέκα εθαξκνγήο ηνπ λένπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ηνπ Ν.4354/2015, κε ην 
ζθεπηηθό όηη ηα αζθαιηζηηθά κέηξα πνπ θαηέζεζαλ νη εξγαδόκελνη ήηαλ ελαληίνλ ηνπ Ν.4024/2011 θαη ηνπ 
Ν.4093/2012, ελώ ν Ν.4354/2015 είλαη κεηαγελέζηεξνο, θαιείζηε λα απνθαζίζεηε εάλ νη απνθάζεηο ηνπ 
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο είλαη ζε ηζρύ ή πξέπεη λα εθθαζαξηζηεί ε κηζζνδνζία ζην κέιινλ ή θαη 
αλαδξνκηθώο κε βάζε ηνλ Ν.4354/2015. Γηα ην ζθνπό απηό θαη επεηδή ην ζέκα πξνϋπνζέηεη λνκηθέο 
γλώζεηο δεηήζεθε από ηνλ λνκηθό ζύκβνπιν ηεο Γ.Δ.Τ..Α Κηιθίο ζρεηηθή γλσκνδόηεζε.  

Ωο νηθνλνκηθή ππεξεζία ν ιόγνο πνπ δελ εθθαζαξίζακε ηελ κηζζνδνζία κέρξη ηώξα κε ηελ εθαξκνγή 
ηνλ Ν.4354/2015 είλαη όηη ζηελ απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο ηεο 18εο επηεκβξίνπ 
2017 δελ αλαθέξεηαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο θαη ελώ κάιηζηα ήηαλ ήδε ζε εθαξκνγή ν 
Ν.4354/2016 από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016. 

Καηά ηελ ελεκέξσζε δόζεθε ζηα κέιε ηνπ Δ.. ζε έληππε κνξθή πίλαθαο ζηνλ νπνίν 

εκθαίλνληαη ε δηαθνξά ησλ κηθηώλ απνδνρώλ νη νπνίεο εθθαζαξίδνληαλ κέρξη ζήκεξα θαη 
απηέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.4354/2017. 

 
ηε ζπλέρεηα ν Γεληθόο Δηεπζπληήο θ. Ηιίαο Αβξακίδεο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηα εμήο: 

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ. 
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ρεηηθό:  Νόκνο 4354/2015 (176 /Α΄) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’ «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ ππαιιήισλ 
ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ, 
ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.), θαζώο θαη ησλ 
Γ.Δ.Κ.Ο. ηνπ θεθ. Α΄ ηνπ λ. 3429/2005 (Α΄ 314) θαη άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο 

Με ηνλ παξαπάλσ λόκν θαζίζηαηαη ζαθέο όηη νη ΓΔΤΑ Κηιθίο εληάζζνληαη ζηηο ξπζκίζεηο πνπ 
πξνβιέπεη ν σο άλσ λόκνο. (άξζξν 7 – πεδίν εθαξκνγήο).  

Γηα ην ιόγν απηό εηζεγνύκαη πξνο ην Γ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη 
ξπζκίζεηο ηνπ παξαπάλσ λόκνπ αλαδξνκηθά από  1/1/2016, κε παξάιιειε εθθαζάξηζε ηεο 
κηζζνδνζίαο (ζπκςεθηζκό θαηαβιεζέλησλ κηζζώλ κε θαηαβιεηένπο). 

Δθόζνλ πξνθύςεη  επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζώλ απνδνρώλ, εηζεγνύκαη λα 
εθαξκνζηεί ην άξζξν 24 ηνπ ηδίνπ λόκνπ. 

Δπηπξνζζέησο, εηζεγνύκαη πξνο ην Γ ηελ εθαξκνγή θαη ζηνπο πδξνλνκείο ηνπ αλζπγηεηλνύ 
επηδόκαηνο, επεηδή αζρνινύληαη θαη ζε πδξαπιηθέο εξγαζίεο ρσξίο ρξήζε κεραλήκαηνο έξγνπ, 
όπσο θαη νη ινηπνί εξγαδόκελνη ζηελ ηερληθή ππεξεζία. (άξζξν 18 ηνπ σο άλσ λόκνπ). 

Γηα ηνπο θαηόρνπο κεηαπηπρηαθνύ εηζεγνύκαη λα γίλεη αθξηβήο εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8 
παξάγξαθνο 3α θαη 3β  ηνπ ηδίνπ λόκνπ σο πξνο ηελ θαηάηαμε ζε κηζζνινγηθά θιηκάθηα. 

 
Μεηά πήξε ην ιόγν θ. Ισάλλεο Παξαγηόο θαη έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηελ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4354/2015,  ην νπνίν άξζξν αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσξηλήο δηαθνξάο θαη 
πξόηεηλε λα ππάξμεη γλσκνδόηεζε γηα ην ζέκα από ηνλ θ. Καληαξδή ηακάηε, λνκηθό 
ζύκβνπιν ηνπ Δήκνπ θαη ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο  

 
 

Σν Δ.. νκόθσλα ζπκθώλεζε ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Ν. 4354/2015 θαη όξηζε ην Ννκηθό 
ύκβνπιν ηεο Επηρείξεζεο, θ. ηακάηην Καληαξηδή λα κειεηήζεη ηα δύν (2) απηά άξζξα θαη 
λα απνθαλζεί επί ηνπ ζέκαηνο. 

 
Ο θ. Καληαξηδήο κε ηε ζεηξά ηνπ πιεξνθόξεζε ηα κέιε ηνπ Δ.. όηη ην Άξζξν 27 ηνπ Ν. 

4354/2015 ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ κειέηε θαη πξόηεηλε ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο.  
 

 
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

 Σελ κε αξηζκό 308-2017/18-09-2017 Απόθαζε ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2017 ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο επί ηεο αγσγήο γηα ηελ επίιπζε Δηαδηθαζίαο 

Εξγαηηθώλ Δηαθνξώλ, 

 Σελ κε αξηζκό 103-2014/4-07-2014 ιεθζείζα Απόθαζε επί ηεο ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ  πάιη ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο, 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4354/2015, 

 Σελ ελεκέξσζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηακαηίνπ Καληαξηδή, 

 
 

Αποθάζιζε ομόθωνα και εγκπίνει  

 
 

 Σν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επόκελν Δ.., ζην νπνίν ζπκβνύιην ζα ππάξρεη 
γλσκνδόηεζε ηνπ  Ννκηθνύ πκβνύινπ ηακαηίνπ Καληαξηδή γηα ην άξζξν 27. 
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Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 20-301/18-9-2018 
 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 

 
Δεκήηξηνο ηζκαλίδεο 

Δήκαξρνο Κηιθίο 

 

 


