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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 12/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 12/06/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 08/06/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 7ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 12-203/12-6-2018 - ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αφαίρεση ημερομισθίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας.

Η  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΒΔΟΜΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αβραμίδη Ηλία, Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο
οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την αφαίρεση ημερομισθίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας υπαλλήλου,
σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:

H αφαίρεση ημερομισθίου από τον Παραγιό Ιωάννη ως αδικαιολογήτου απόντος δεν προέκυψε από
παράπτωμα που συνέβη πρώτη φορά. Ο εργαζόμενος στη ΔΕΥΑ Κιλκίς Ιωάννης Παραγιός, Πολιτικός
Μηχανικός ΠΕ, κατέχων υψηλή θέση ευθύνης, πρόσφατα αναβαθμιστείς από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς ως
διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών, ο οποίος μαζί με τον διευθυντή της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας
έπονται στην ιεραρχία αμέσως μετά τον γενικό διευθυντή, επιδεικνύει συμπεριφορά η οποία εάν εφαρμοστεί
κατά γράμα ο ισχύων οργανισμός εσωτερικής υπηρεσία (ΟΕΥ) και η εργατική νομοθεσία, μπορεί να
οδηγήσει τουλάχιστον στην παύση του από την θέση ευθύνης και έως την απόλυση του.

Συγκεκριμένα, εδώ και μια πενταετία τουλάχιστον, παραβιάζει συστηματικά το ωράριο λειτουργίας, παρά
τις επανειλημμένες συστάσεις και την αφαίρεση μισθού που υπέστη ως αδικαιολογήτως απών.

Η συνήθης ώρα προσέλευσης είναι τουλάχιστον μιάμιση έως δύο ώρες αργότερα από την οριζόμενη και η
κυρίως, η αναχώρησή του από τα γραφεία περί τις 12:00 έως 13:00 αντί της κανονικής που είναι 15:00 για
τους εργαζόμενους στα γραφεία.
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Είναι δε σε τέτοιο βαθμό συχνή αυτή η χωρίς άδεια, χωρίς ενημέρωση απουσία, ώστε οι μέρες κανονικής
τήρησης του ωραρίου να είναι λιγότερες από αυτές της αδικαιολόγητης απουσίας. Ιδιαίτερα δε με τη
συνήθη απουσία του την ημέρα της παρασκευής, έχει εκ των πραγμάτων de facto καθιερώσει εβδομάδα
τεσσάρων ημερών και ημερήσιο ωράριο λιγότερο των πέντε ωρών.

Η θέση η δική μου είναι ιδιαίτερα δυσχερής, επειδή καλούμαι να διαχειριστώ ένα πρόβλημα με έναν
εργαζόμενο που κατέχει υψηλή θέσης ευθύνης και πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα.

Γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η στάση καταρρακώνει την έννοια της ιεραρχίας και κωλύει το έργο της
υπηρεσίας επειδή η τυπική έγκριση πολλών θεμάτων της τεχνικής υπηρεσίας γίνεται από την κατέχοντα την
θέση του διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας.

Απόρροια των ανωτέρω είναι η ορατή πλέον τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους καταναλωτές
απώλεια εκτελεστικής ικανότητας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, λόγω μη ολοκλήρωσης διαδικασιών ανάθεσης
προμηθειών υλικών, έργων, συντηρήσεων καθώς και η έλλειψη συντονισμού και οργάνωσης στις εργασίες
της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Τη συγκεκριμένη ημέρα, Παρασκευή, εγκρίθηκε υπηρεσιακή άδεια για την διεύθυνση υδάτων για
αναζήτηση ενός εγγράφου. Επειδή η διεύθυνση υδάτων εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι και ο τόπος
κατοικίας του εργαζομένου, τηλεφωνικά τον ενημέρωσα ότι πρέπει να επιστρέψει στο γραφείο του,
διαφορετικά θα θεωρηθεί απών. Δεν επέστρεψε. Σημειωτέον η αναζήτηση ενός εγγράφου δεν απαιτεί χρόνο
περισσότερο της μιας ώρας.

Σταθμίζοντας τα προηγούμενα, το γεγονός ότι προειδοποιήθηκε τηλεφωνικά και το ότι τη συγκεκριμένη
ημέρα υπήρχαν πολλά έκτακτα και εκκρεμή προβλήματα, αφαιρέθηκε το ημερομίσθιο ως ελάχιστη πράξη
δίκαιης μεταχείρισης.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλώ για την λήψη απόφασης του ως άνω θέματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της
Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Αναβάλλεται η συζήτηση για το επόμενο συμβούλιο για προσκόμιση εισήγησης .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 12-203/12-6-2018 - ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

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
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