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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

Από το πρακτικό της αριθμό 18/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 16/12/2014   Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 10/12/2014 
 
 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα πέντε (5). 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος, 

2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος, 

3) Καλτσίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος 

4) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος, 

5) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

6) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος, 

7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος 

 
 
ΘΕΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 189_2014 - ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Ενημέρωση αποφάσεως δικαστηρίου 193/2014 και 194/2014 του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Κιλκίς. 
 

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΕΜΠΤΟ  θέμα ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος και η ενημέρωση για 

το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, οικονομολόγος και υπεύθυνη 
μισθοδοσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την λήψη απόφασης για την 

ενημέρωση της απόφασης του δικαστηρίου 193/2014 και  194/2014 του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Κιλκίς για την καταβολή των αποδοχών σε τρεις (3) υπάλληλους αορίστου 
χρόνου της επιχείρησης όπως είχαν διαμορφωθεί την 30/10/2012  που είναι οι εξής : 

 
1.  Αβραμίδης Ηλίας του Σάββα 

2. Κορκοτίδης Κωνσταντίνος του Αβραάμ 
3. Γιοβανούδης Χρήστος του Αναστάσιος 

 

     Οι εργαζόμενοι της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς τελούν υπό καθεστώς σύμβασης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου και οι μισθολογικές τους αποδοχές ρυθμίζονταν στο παρελθόν 

βάσει επιχειρησιακών και κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Με το 
Ν.4024/2011 στο ενιαίο μισθολόγιο επιβλήθηκαν μισθολογικές περικοπές με τη μορφή 
ανώτατων ορίων αποδοχών και με σταδιακή αναφορά στο χρόνο εφαρμογής τους. 
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     Μεταξύ των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπόκεινται στις 
ρυθμίσεις του Ν.4024/2011 υπάγονται ρητώς, στο άρθρο 31, όπου τα νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε Ο.Τ.Α. κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, 

εποπτείας όπως οι  Δ.Ε.Υ.Α. που είναι Ν.Π.Ι.Δ δεν επιχορηγούνται από το κράτος ή τους 
ΟΤΑ, αφού βασίζονται στην ανταποδοτικότητα των έργων και των υπηρεσιών τους, δεν 

υπάγονται σε καθεστώς ανταγωνισμού, ανήκουν όμως στους ΟΤΑ. 
     Με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Γ1 της Παραγράφου Γ του Ν. 4093/2012 
ανεστάλη η ρύθμιση της εφαρμογής της υπερβάλλουσας μείωσης από 30.10.2012 έως 

31.12.2016, που καταλαμβάνει όλους τους εργαζομένους που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης, επομένως καταλαμβάνει και τους εργαζομένους των 

ΔΕΥΑ, στους οποίους έως 30.10.2012 η ως άνω διάταξη εφαρμοζόταν αναλόγως, ενώ από 
1.1.2013 εφαρμόζεται ευθέως. Η ερμηνεία που δίνεται, ότι η εν λόγω αναστολή 
καταλαμβάνει μόνο τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ είναι 

αυθαίρετη, αφού στη σχετική διάταξη δεν ορίζεται ότι η αναστολή αφορά ειδικά τις 
συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων, ούτε αυτό δικαιολογείται από το σκοπό του 

νομοθέτη, που ήταν να μην υποστούν περαιτέρω μειώσεις οι εργαζόμενοι των οποίων οι 
αποδοχές είχαν ήδη περικοπεί από 1.11.2011 κατά 25%, πλέον των περικοπών των 
επιδομάτων εορτών και αδείας. 
     Κατόπιν τούτων, η υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κατέθεσαν αίτηση στη γραμματεία 
του Δικαστηρίου με αριθμό 730/2014  και 741/2014 και προσδιορίστηκε για την 

αναφερόμενη στην αρχή της παρούσα δικάσιμο.  
     Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς με την 193/2014 και  194/2014  απόφασή του 

δέχθηκε την αίτηση   ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει οι εργαζόμενοι της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. 
Αποδέχεται προσωρινά τις προσηκόντως  προσφερόμενες υπηρεσίες των αιτούντων με 

την καταβολή των αποδοχών τους όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2012, 
μέχρις εκδόσεως απόφασης επί της τακτικής αγωγής.  

Εξάλλου παρόμοιες αποφάσεις έχουν ληφθεί και εφαρμοστεί και σε άλλα Ν.Π.Ι.Δ. και 
Δ.Ε.Υ.Α. ανά την Ελληνική επικράτεια.   
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση στην οποία ήταν παρών ο Νομικός 
Σύμβουλος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων  και αφού έλαβε υπόψη 

του την εισήγηση του Προέδρου  καθώς επίσης τον Ν.4024/2011 (άρθρο 31) και το 
Ν.4093/2012 (Υποπαράγραφος Γ1, παράγραφος Γ), 
 

 

Αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα 

 

 

Την εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου ως έχει. 
 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 189/2014 

 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

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

 

 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 
 

                                                                                        Δημήτριος Σισμανίδης 
                                                                                        Δήμαρχος Κιλκίς 


