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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,
με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05.2015 ερωτιματοσ

ΘΕΜΑ: παροχή γνωμοδότηςησ για τη νομιμότητα ή μη τησ
παράλληλησ απαςχόληςησ του προζδρου τησ Δ.Ε.Τ.Α. ωσ ιδιωτικόσ
υπάλληλοσ αορίςτου χρόνου ςε ιδιωτική επιχείρηςη.

******

Επί του ωσ άνω υποβλθκζντοσ ερωτιματοσ ζχω να ςθμειϊςω τα εξισ:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Στθ διάταξθ του ά. 255 Ν. 3463/2006 ορίηεται ότι: «1. Οι κοινωφελείσ
επιχειριςεισ διοικοφνται από διοικθτικό ςυμβοφλιο, αποτελοφμενο από
επτά (7) ζωσ ζντεκα (11) μζλθ, τα οποία ορίηονται μαηί με τουσ
αναπλθρωτζσ τουσ από το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο. Από τα μζλθ
αυτά τουλάχιςτον τρεισ (3) είναι αιρετοί εκπρόςωποι του Διμου ι τθσ
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Κοινότθτασ, ζνασ (1) είναι εκπρόςωποσ των εργαηομζνων ςτθν
επιχείρθςθ, αν αυτι απαςχολεί περιςςότερουσ από είκοςι (20)
εργαηόμενουσ, υποδεικνυόμενοσ από τθ γενικι ςυνζλευςθ αυτϊν, και
ζνασ (1) είναι εκπρόςωποσ κοινωνικοφ φορζα τθσ περιοχισ. Τα
υπόλοιπα μζλθ είναι δθμότεσ ι κάτοικοι του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ
που ζχουν πείρα ι γνϊςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ.
Στθν περίπτωςθ των αιρετϊν μελϊν τουλάχιςτον ζνα μζλοσ εξ αυτϊν
προζρχεται από τθ μειοψθφία.

2. Η θθτεία του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ακολουθεί τθ θθτεία του
δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, εκτόσ αν ςτθν πράξθ ςφςταςθσ
τθσ επιχείρθςθσ προβλζπεται μικρότερθ θθτεία. Σε κάκε περίπτωςθ θ
κθτεία του λιγει το αργότερο τρεισ (3) μινεσ μετά τθν εγκατάςταςθ του
νζου δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου.

3.

Μζλθ

του

διοικθτικοφ

ςυμβουλίου

είναι

δυνατόν

να

αντικαταςτακοφν κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ, με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου που τα όριςε, θ
οποία λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ
των μελϊν του. Για τθν αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου των
εργαηομζνων και του κοινωνικοφ φορζα τθσ περιοχισ απαιτείται θ
ςφμφωνθ γνϊμθ του οργάνου που τουσ πρότεινε.

4. Το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο ορίηει από τα μζλθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Με
απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ προςλαμβάνεται
διευκυντισ μετά από ςχετικι προκιρυξθ. Στον κανονιςμό προςωπικοφ
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κακορίηονται τα προςόντα που πρζπει να ζχει ο διευκυντισ τθσ
επιχείρθςθσ. Ωσ διευκυντισ δεν μπορεί να οριςκεί μζλοσ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ ι του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ
ςυμβουλίου.

5. Στον πρόεδρο ι ςτον αντιπρόεδρο του διοικθτικοφ ςυμβουλίου,
ανάλογα με τισ υπθρεςίεσ που παρζχει ςτθν επιχείρθςθ, μπορεί να
καταβάλλεται αποηθμίωςθ, θ οποία ορίηεται με απόφαςθ του
δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου φςτερα από πρόταςθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ. Με τθν ίδια διαδικαςία
μπορεί να καταβάλλεται αποηθμίωςθ ςτα μζλθ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του. Για τον
κακοριςμό των αποηθμιϊςεων τθσ παραγράφου αυτισ λαμβάνεται
οπωςδιποτε υπόψθ θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν
προθγοφμενθ διαχειριςτικι περίοδο.

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ, θ οποία εκδίδεται μετά από γνϊμθ τθσ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
κακορίηονται τα ανϊτερα χρθματικά όρια των ωσ άνω αποηθμιϊςεων».
Στθ διάταξθ τθσ παρ. 7 του ά. 3 Ν. 1069/1980 όπωσ ζχει αντικαταςτακεί
με τθν παρ. 9 άρκρ.8 Ν.2839/2000 (ΦΕΚ Α 196/12.9.2000) ορίηεται ότι:
«7. Στον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτθν περίπτωςθ που δεν
είναι Διμαρχοσ μπορεί να καταβάλλεται για τισ παρεχόμενεσ ςτθν
επιχείρθςθ υπθρεςίεσ του αποηθμίωςθ κακοριηόμενθ με απόφαςθ του
Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του
ποςοφ των εξόδων παράςταςθσ που ειςπράττει ο Διμαρχοσ του οικείου
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διμου ι αν πρόκειται για κοινοτικι επιχείρθςθ το 50% των εξόδων
παράςταςθσ του Προζδρου τθσ οικείασ κοινότθτασ. Σε περίπτωςθ
απουςίασ του Προζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου λόγω αςκζνειασ ι
άδειασ πζραν του μθνόσ, θ αποηθμίωςθ αυτι καταβάλλεται εξ θμιςείασ
ςε αυτόν και τον αναπλθρωτι του. Κατά τον ίδιο τρόπο ςτον Πρόεδρο,
τα μζλθ και τον Γραμματζα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μπορεί να
παρζχεται, για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ αυτοφ,
αποηθμίωςθ.

Η αποηθμίωςθ του Προζδρου, των μελϊν, του ειςθγθτι και γραμματζα
του Δ.Σ. τθσ επιχείρθςθσ κακορίηεται με απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το φψοσ του
ποςοφ που ειςπράττουν τα μζλθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ
ςυμβουλίου του οικείου διμου ι κοινότθτασ ωσ αποηθμίωςθ για τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ
ςυμβουλίου.

Με όμοια απόφαςθ, που εκδίδεται μετά από ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, μπορεί να ορίηεται ότι ζνα από τα μζλθ του ζχει πλιρθ
απαςχόλθςθ με αμοιβι ςτθν επιχείρθςθ και να κακορίηονται οι
αρμοδιότθτζσ του και το φψοσ τθσ αμοιβισ του».

Περαιτζρω ςτθ διάταξθ τθσ παρ. 1 του ά. 5 Ν. 1069 προβλζπεται ότι: «
1. Το Διοικθτικόν Συμβοφλιον διοικεί τθν επιχείρθςιν και διαχειρίηεται
τθν περιουςίαν και τουσ πόρουσ ταφτθσ, αποφαςίηει δε επί παντόσ
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αφορϊντοσ τθν επιχείρθςιν κζματοσ, πλθν των περιπτϊςεων κακ' άσ
άλλωσ ορίηεται εν τω παρόντι νόμω».

Από τισ ανωτζρω διατάξεισ προκφπτει ότι ο πρόεδροσ Δ.Ε.Υ.Α., αποτελεί
διοριςμζνο, από το δημοτικό ςυμβοφλιο, όργανο διοίκηςησ τησ
Δ.Ε.Τ.Α. με τθν οποία βζβαια δεν ςυνδζεται με οιαδιποτε ςχζςθ
εργαςίασ. Οι αρμοδιότθτεσ, τα κακικοντα και οι υποχρεϊςεισ του
προζδρου Δ.Ε.Υ.Α. περιγράφονται εξαντλθτικά ςτισ καταςτατικζσ
διατάξεισ των Δ.Ε.Υ.Α., ιτοι ςτο Ν. 1069/1980. Λαμβανομζνου υπόψθ
ότι ςτον ςυγκεκριμζνο νόμο ουδεμία πρόβλεψθ υφίςταται περί
απαγόρευςθσ

απαςχόλθςθσ του προζδρου Δ.Ε.Υ.Α., καταλιγω ςτο

ςυμπζραςμα ότι είναι επιτρεπτή και νόμιμη η απαςχόληςη, ωσ
ιδιωτικοφ υπαλλήλου του προςώπου που ζχει αναλάβει καθήκοντα
προζδρου Δ.Ε.Τ.Α., καθ’ όλο το διάςτημα τησ θητείασ του.

Αθήνα, 27.05.2015
Ο Γνωμοδοτών Δικηγόροσ
Πάνοσ Κ. Ζυγοφρησ
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