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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 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 11/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 28/07/2014   Ηµέρα: ∆ευτέρα Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 23/07/2014 
 
 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τέσσερα (4) 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
3) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος 
4) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 
6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  
7) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 115_2014 
 
 
 

Ενηµέρωση αποφάσεως δικαστηρίου 103/2014 του  Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κιλκίς. 

 
 
Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ΤΡΙΤΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τον τίτλο του θέµατος και η ενηµέρωση για το 
παραπάνω θέµα έγινε από την κ. Κασκαµανίδου Ουρανία, οικονοµολόγος και υπεύθυνη 
µισθοδοσίας της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του ∆.Σ. την λήψη απόφασης για την 
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ενηµέρωση της απόφασης του δικαστηρίου 103/2014 του  Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κιλκίς για την καταβολή των αποδοχών σε δέκα εννέα (19) υπάλληλους αορίστου 
χρόνου της επιχείρησης όπως είχαν διαµορφωθεί την 30/10/2012  που είναι οι εξής : 
 

1.  Κασκαµανίδου Ουρανία του Ξενοφώντος 
2.  Χριστόφορος Κυριακίδης του Μωυσή 
3.  Κωνσταντίνος Αφεντουλίδης του Βασιλείου 
4.  Νικόλαος Αποστολίδης του Ανδρέα 
5.  Χρήστος Ασλανίδης του Αλεξίου 
6.  Τριανταφυλλίδου Ελεωνόρα του Κωνσταντίνου 
7.  ∆ήµητρα Καραγιαννίδου του Νικολάου 
8.  Παραγιός Ιωάννης του Νικολάου 
9.  Μιχαήλ Κυριαζίδης του Νικολάου 
10. Χαράλαµπος Χαραλαµπίδης του Γεωργίου  
11. Παναγιώτης Σιδηρόπουλος του Ματθαίου 
12. Τσαρίδης Παρασκευάς του Χρήστου 
13. Βασιλειάδης ∆ηµήτριος του Νικολάου 
14. Ξακουστόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου 
15. Τραγιανός Χρήστος του Ευαγγέλου 
16. Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος του Σταύρου 
17. Ξανθόπουλος Αριστείδης του Ιωάννη 
18. Νικολαΐδης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου  
19. Καπασακαλίδης Παναγιώτης του Ιωάννη 

 
 
     Οι εργαζόµενοι της ∆.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. 
     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  ∆.Ε.Υ.Α. που είναι Ν.Π.Ι.∆ 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 
∆ΕΥΑ, 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 ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ 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 ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κατέθεσαν αίτηση στη γραµµατεία 
του ∆ικαστηρίου µε αριθµό 70/2014 και προσδιορίστηκε για την αναφερόµενη στην αρχή 
της παρούσα δικάσιµο.  
     Το Μονοµελές Πρωτοδικείο Κιλκίς µε την 103/2014 απόφασή του δέχθηκε την 
αίτηση   ασφαλιστικών µέτρων που είχαν καταθέσει οι εργαζόµενοι της ∆.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.  
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Εξάλλου παρόµοιες αποφάσεις έχουν ληφθεί και εφαρµοστεί και σε άλλα Ν.Π.Ι.∆. και 
∆.Ε.Υ.Α. ανά την Ελληνική επικράτεια.   
 
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση στην οποία ήταν παρών ο Νοµικός 
Σύµβουλος της ∆.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 ∆ικαστηρίου ως έχει. 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 115/2014 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 

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

 

 

 

 

 
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του 

∆.Σ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
 

 
 

∆ηµήτριος Β. Τσαντάκης 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
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