ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ
ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2ος όροφος) ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235
ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com
E-mail: pzygouris@gmail.com

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Με ην ππ’ αξίζκ. πξση. εηο. 2528/4-9-2019 έγγξαθν ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
ηέζεθαλ από ηε Γ.Δ.Υ.Α. ηα θάησζη εξσηήκαηα:
α) Εάλ έρεη ηε δπλαηόηεηα ν νξηζζείο Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Υ.Α., πνπ είλαη παξάιιεια θαη ελεξγόο
εθπαηδεπηηθόο, λα ιακβάλεη παξάιιεια κε ην κηζζό ηνπ σο
δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη ηελ πξνβιεπόκελε από ην άξζξ. 3 παξ. 9
λ. 1069/1980 απνδεκίσζε σο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ, πνπ κπνξεί λα
αλέξρεηαη ζην 50% ηεο αληηκηζζίαο ηνπ Δεκάξρνπ, κε κόλε
επίπησζε ηε ζπλνιηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε;
β) Εάλ δηθαηνύηαη ν αλσηέξσ σο Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Υ.Α., ππό ην
δεδνκέλν όηη ν Δήκνο … έρεη κόληκν πιεζπζκό 108.642 θαηνίθνπο
(ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή), πιήξε απαιιαγή από ηα
εθπαηδεπηηθά ηνπ θαζήθνληα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο
ζέζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α., θαη αλ όρη, πνην είλαη
ην κέγηζην δηάζηεκα πξόζζεηεο αδείαο πνπ δηθαηνύηαη γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ παξαιιήισλ θαζεθόλησλ ηνπ σο Πξόεδξνο ζην
Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α.;

Σηα αλσηέξσ ηεζέληα εξσηήκαηα πξνζήθεη θαηά ηε γλώκε κνπ ε
θάησζη απάληεζε.
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*****

Α) Αλαθνξηθά κε ην 1ν εξώηεκα

Καη’ άξζξ. 3 παξ. 9 θαη 10 λ. 1069/1980, όπσο ηζρύεη νξίδεηαη όηη:
«9. ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, αλ δελ είλαη Δήκαξρνο,
κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη, γηα ηηο παξερόκελεο ζηελ επηρείξεζε ππεξεζίεο
ηνπ, απνδεκίσζε πνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο
νηθείαο

Απνθεληξσκέλεο

Δηνίθεζεο,

ύζηεξα

από

πξόηαζε

ηνπ

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο. Η απνδεκίσζε απηή δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%), ηνπ πνζνύ
ηεο αληηκηζζίαο ηνπ Δεκάξρνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 92 ηνπ λ.
3852/2010. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Πξόεδξνπ, ιόγσ αζζέλεηαο ή
άδεηαο,

κεγαιύηεξεο

ηνπ

ελόο

(1)

κήλα,

ε

απνδεκίσζε

απηή

θαηαβάιιεηαη εμ εκηζείαο ζε απηόλ θαη ζηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
10. Η απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειώλ θαη ηνπ γξακκαηέα ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο, θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο νηθείαο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ πελήληα (50)
επξώ αλά ζπλεδξίαζε. Με όκνηα απόθαζε, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από
εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα νξίδεηαη όηη έλα από ηα
κέιε ηνπ παξέρεη πιήξε απαζρόιεζε κε ακνηβή ζηελ επηρείξεζε θαη λα
θαζνξίδνληαη νη αξκνδηόηεηεο θαη ην ύςνο ηεο ακνηβήο, ην νπνίν πξέπεη
λα είλαη αλάινγν ησλ ηππηθώλ ηνπ πξνζόλησλ θαη δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο».
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Καη’ άξζξ. 25 παξ. 11 λ. 4354/2015 (ΦΔΚ Α’ 176) νξίδεηαη όηη:
«11. Υπάιιεινη πνπ ππεξεηνύλ ζε θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαη δηνξίδνληαη ή αλαιακβάλνπλ ζέζε ζε
λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, σο δηνηθεηέο,
αλαπιεξσηέο δηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο, πξόεδξνη, αληηπξόεδξνη,
δηεπζύλνληεο

ή

εληεηαικέλνη

ζύκβνπινη

ή

κέιε

πιήξνπο

απαζρόιεζεο, κπνξνύλ λα επηιέγνπλ είηε ηηο απνδνρέο ηεο
νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπο είηε
ηηο απνδνρέο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία δηνξίδνληαη...»

Καη’ άξζξ. 7 παξ. 1 λ. 4354/2015, αλαθνξηθά κε ην κηζζνινγηθό πεδίν
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ νξίδεηαη όηη:
«. Σηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο ππάγνληαη νη κόληκνη θαη δόθηκνη
πνιηηηθνί δεκόζηνη ππάιιεινη, θαζώο θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ:
α) ησλ θνξέσλ ηεο πεξίπησζεο ζη` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.
4270/2014 (Α` 143),
β) ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ (Α.Γ.Α.), ηεο πεξίπησζεο γ`
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/ 2014 (Α` 143),
γ) ησλ Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Ο.Κ.Α.),
δ) ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) πξώηνπ θαη
δεύηεξνπ βαζκνύ,
ε) ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.),
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ζη) ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) πνπ αλήθνπλ
ζην θξάηνο, ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Τ.Α.- θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο
θξαηηθνύ ή δεκόζηνπ ή απηνδηνηθεηηθνύ ζθνπνύ, επνπηείαο, δηνξηζκνύ
θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Γηνίθεζήο ηνπο- ή επηρνξεγνύληαη
ηαθηηθά, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, από θξαηηθνύο πόξνπο θαηά
πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ
θαη Πξναγσγήο ηεο Ψπρνθνηλσληθήο Υγείαο,
δ) ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, Οξγαληζκώλ θαη Αλώλπκσλ Δηαηξεηώλ
(Γ.Δ.Κ.Ο.), πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Κεθαιαίνπ Α` ηνπ λ. 3429/ 2005 (Α` 314),
ε) νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο,
ζ) νη ππάιιεινη ηεο Γξακκαηείαο ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη Δηζαγγειηώλ,
ησλ Έκκηζζσλ Υπνζεθνθπιαθείσλ θαη Κηεκαηνινγηθώλ Γξαθείσλ ηεο
ρώξαο,
η) νη ηαηξνί ππεξεζίαο ππαίζξνπ θαη νη κόληκνη αγξνηηθνί ηαηξνί,
ηα) νη ππάιιεινη ηεο Βνπιήο, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηνλ
Καλνληζκό ηεο,
ηβ) νη ππάιιεινη θαη ην εηδηθό επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ησλ
Αλεμάξηεησλ
Κεθαιαηαγνξάο,

Γηνηθεηηθώλ
ηεο

Αξρώλ

Δπηηξνπήο

Διέγρσλ...»
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(Α.Γ.Α.),
Λνγηζηηθήο

ηεο

Δπηηξνπήο

Τππνπνίεζεο

θαη

Από ηηο αλσηέξσ δηαιακβαλόκελεο δηαηάμεηο ζπλάγεηαη όηη από
01.01.2016, ππάιιεινη πνπ ππεξεηνύλ ζε θνξείο πνπ ππάγνληαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4354/15 (παξ.1 άξζξν 7) θαη δηνξίδνληαη ή
αλαιακβάλνπλ ζέζε ζε λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ
δηθαίνπ, ωο δηνηθεηέο, αλαπιεξωηέο δηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο,
πξόεδξνη, αληηπξόεδξνη, δηεπζύλνληεο ε εληεηαικέλνη ζύκβνπινη ή
κέιε πιήξνπο απαζρόιεζεο, κπνξνύλ λα επηιέγνπλ είηε ηηο
απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, κε ηηο πξνϋπνζέζεηο
ρνξήγεζήο

ηνπο είηε ηηο

απνδνρέο

ηεο

ζέζεο

ζηελ

νπνία

δηνξίδνληαη.
Οη

εθπαηδεπηηθνί

ηεο

πξωηνβάζκηαο

θαη

δεπηεξνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο ππάγνληαη ξεηώο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξ. 7
λ.

4354/2015,

θαη

ωο

εθ

ηνύηνπ

εθόζνλ

δηνξίδνληαη

ή

αλαιακβάλνπλ ζέζε ζε λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ
δηθαίνπ, ωο δηνηθεηέο, αλαπιεξωηέο δηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο,
πξόεδξνη, αληηπξόεδξνη, δηεπζύλνληεο ε εληεηαικέλνη ζύκβνπινη ή
κέιε πιήξνπο απαζρόιεζεο, κπνξνύλ λα επηιέγνπλ είηε ηηο
απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, κε ηηο πξνϋπνζέζεηο
ρνξήγεζήο

ηνπο είηε ηηο

απνδνρέο

ηεο

ζέζεο

ζηελ

νπνία

δηνξίδνληαη.
Έπεηαη όηη δελ κπνξεί λα θαηαβάιινληαη ζε απηόλ θαη ν κηζζόο ηεο
νξγαληθήο ηνπ ζέζεο (εθπαηδεπηηθνύ) θαη ε απνδεκίωζε ηνπ
πξνέδξνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. αιιά ν ελ ιόγω νξηζζείο Πξόεδξνο
νθείιεη λα επηιέμεη.

Β. Αναφορικά με το β’ ερώτημα

Καη’ άξζξ. 93 λ. 3852/2010, σο ηζρύεη, νξίδεηαη όηη:
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«Εηδηθή άδεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Θεηείαο ησλ αηξεηώλ ηνπ δήκνπ πνπ
έρνπλ ηελ ππαιιειηθή ηδηόηεηα
1.ηνπο

δεκάξρνπο,

αληηδεκάξρνπο

όισλ

ησλ

δήκσλ,

ζηνπο

πξνέδξνπο δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ δήκσλ κε πιεζπζκό άλσ ησλ
εθαηό ρηιηάδσλ (100.000) θαηνίθσλ, θαζώο θαη ζηνπο πξνέδξνπο
ζπλδέζκσλ, ησλ νπνίσλ ν πιεζπζκόο ησλ κειώλ ηνπ ζπλνιηθά είλαη
άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) θαηνίθσλ πνπ είλαη δεκόζηνη
ππάιιεινη ή ππάιιεινη Ν.Π.Δ.Δ. ή ππάιιεινη θξαηηθώλ Ν.Π.Ι.Δ. θαη
δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή άιισλ επηρεηξήζεσλ ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ
νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Δεκόζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο,
θαζώο θαη ζε εθείλνπο πνπ είλαη ππάιιεινη ινηπώλ Ν.Π.Ι.Δ., ρνξεγείηαη
άδεηα άλεπ απνδνρώλ γηα όιν ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο. Οη αλσηέξσ
ξπζκίζεηο εθαξκόδνληαη θαη ζηνλ ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκόηε θαη ηεο
επηρείξεζεο.
2. Σελ εηδηθή άδεηα ηνπ παξόληνο άξζξνπ ιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά ηα
αλσηέξσ πξόζσπα αλεμαξηήησο ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο "εθηόο ησλ
δεκάξρσλ θαη αληηδεκάξρσλ, νη νπνίνη είλαη ηαηξνί ηνπ Ε..Τ. ζε δήκνπο
θάησ ησλ πέληε ρηιηάδσλ θαηνίθσλ, θαζώο θαη ησλ πξνέδξσλ
δεκνηηθώλ

ζπκβνπιίσλ

όισλ

ησλ

δήκσλ

θαη

ησλ

πξνέδξσλ

ζπλδέζκσλ" .
Σν ρξνληθό δηάζηεκα ρξήζεο ηεο ζεσξείηαη πξαγκαηηθόο ρξόλνο
ππεξεζίαο γηα όια ηα ππαιιειηθά, εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά
δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ. Σα αλσηέξσ πξόζσπα ζηελ πεξίπησζε
πνπ δελ ιάβνπλ ηελ εηδηθή άδεηα θαηά ηα αλσηέξσ, επηιέγνπλ είηε ηελ
Αληηκηζζία είηε ην κηζζό ηεο ζέζεο ηνπο."
3. Οη εηζθνξέο επί ησλ απνδνρώλ ηεο ζέζεο ησλ αηξεηώλ ηεο
παξαγξάθνπ 1 πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ αζθαιηζκέλν αηξεηό, βαξύλνπλ
ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθείνπ δήκνπ, ελώ νη ηπρόλ εηζθνξέο πνπ
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αληηζηνηρνύλ ζηνλ εξγνδόηε βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ θνξέα
από ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη. Γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ ινηπώλ Ν.Π.Ι.Δ. ην
ζύλνιν ησλ εηζθνξώλ ηνπο βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθείνπ
δήκνπ.
4. Με απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Εζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο

Δηαθπβέξλεζεο,

Οηθνλνκηθώλ

θαη

Εξγαζίαο

θαη

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδεηαη, ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ
εηζθνξώλ, επί ησλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ζέζεο, ζηνπο νηθείνπο
αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο.
5."ηνπο πξνέδξνπο ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ
ζηελ πεξίπησζε ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξόληνο άξζξνπ,
ζηνπο πξνέδξνπο ησλ δεκνηηθώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ζηνπο
πξνέδξνπο ησλ ζπλδέζκσλ δήκσλ πνπ είλαη δεκόζηνη ππάιιεινη
ή ππάιιεινη Ν.Π.Δ.Δ. ή ππάιιεινη θξαηηθώλ Ν.Π.Ι.Δ. θαη δεκνζίσλ
επηρεηξήζεσλ ή άιισλ επηρεηξήζεσλ ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ
νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Δεκόζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο
κέηνρνο, θαζώο θαη ζε εθείλνπο πνπ είλαη ππάιιεινη ινηπώλ
Ν.Π.Ι.Δ. ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο
εηδηθή άδεηα 60 εκεξώλ." ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο
Κεληξηθήο Έλσζεο Δήκσλ πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ παξόληνο ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο
εηδηθή άδεηα εμήληα (60) εκεξώλ θαη` έηνο επηπιένλ ηεο θαλνληθήο θαη κε
ηελ πξόζζεηε πξνϋπόζεζε όηη δελ είλαη δήκαξρνη ή Αληηδήκαξρνη ή
πξόεδξνη δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ. Με ηηο ίδηεο πξνϋπνζέζεηο ρνξεγείηαη
εηδηθή άδεηα κέρξη ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο, θαη` έηνο, επηπιένλ ηεο
θαλνληθήο ηνπο άδεηαο, ζηνπο πξνέδξνπο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Ελώζεσλ
Δήκσλ, θαζώο θαη ζηνπο πξνέδξνπο ησλ πλδέζκσλ Δήκσλ. Εηδηθή
άδεηα εμήληα (60) εκεξώλ ιακβάλνπλ, επίζεο, θαη νη πξόεδξνη ησλ
δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηξηάληα (30) εκεξώλ νη πξόεδξνη ή νη
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εθπξόζσπνη ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ. Η εηδηθή άδεηα ησλ εμήληα (60)
θαη ηξηάληα (30) εκεξώλ κπνξεί λα ρνξεγείηαη θαη ηκεκαηηθά ζε
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο κεηά από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αηξεηνύ. Η
άδεηα απηή ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά από ηελ ππεξεζία ηνπ αηξεηνύ
θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ρξήζεο ηεο ζεσξείηαη πξαγκαηηθόο
ρξόλνο ππεξεζίαο γηα όια ηα ππαιιειηθά, εξγαζηαθά θαη
αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ.
"Δεκνηηθνί ζύκβνπινη δήκσλ πνπ είλαη ππάιιεινη ηνπ δεκόζηνπ ή ηνπ
ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ππεξεηνύλ ή θαηνηθνύλ ζε δεκνηηθέο θνηλόηεηεο πνπ
εθηείλνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ελόο λεζηνύ δηθαηνύληαη λα απνπζηάδνπλ
από ηελ εξγαζία ηνπο γηα δύν (2) εκέξεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο
ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο απηνύ."
*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 31 Ν.4361/2016, ΦΕΚ Α
10/1.2.2016:
"1. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 93, θαζώο θαη ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 182 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄ 87)
εθαξκόδνληαη θαη ζην ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ.
2. Ο ρξόλνο ηεο πξνβιεπόκελεο, από ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ
93 θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 182 άδεηαο, δελ ππνινγίδεηαη γηα
ηηο βαζκνινγηθέο πξναγσγέο θαη κηζζνινγηθέο πξνζαπμήζεηο ησλ
ζηξαηησηηθώλ".
6. Οη ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκόδνληαη θαη γηα
όζνπο είλαη ηαηξνί ηνπ Ε..Τ., κέιε Δ.Ε.Π. Παλεπηζηεκίσλ θαη Ε.Π.Σ.Ε.Ι.
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ εηδηθνύ θαη επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ,
θαζώο θαη γηα αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο κέζεο εθπαίδεπζεο θαη
δηθεγόξνπο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο.
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7. Δεκόζηνη ππάιιεινη ή ππάιιεινη Ν.Π.Δ.Δ. ή ππάιιεινη θξαηηθώλ
Ν.Π.Ι.Δ. θαη δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή άιισλ επηρεηξήζεσλ ηε δηνίθεζε
ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Δεκόζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο
κέηνρνο, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη εάλ ππεξεηνύλ,
εθιεγόκελνη δήκαξρνη, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, θαζώο θαη πξόεδξνη θαη ηα
κέιε ησλ δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ
θνηλνηήησλ ή εθπξόζσπνη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ, δηαξθνύζεο ηεο ζεηείαο
ηνπο, δελ κεηαηίζεληαη νύηε απνζπώληαη εθηόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ
ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν έρνπλ εθιεγεί Οη ππάιιεινη απηνί, εθόζνλ
ππεξεηνύλ ζηα δηνηθεηηθά όξηα άιινπ δήκνπ κεηά από αίηεζε ηνπο
κεηαηίζεληαη ή απνζπώληαη εθεί όπνπ έρνπλ εθιεγεί. ε πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ππεξεζία ή ζέζε, κεηαηίζεληαη ή απνζπώληαη
ζηελ πιεζηέζηεξε ππεξεζία πξνο ην δήκν όπνπ εμειέγεζαλ. Γηα ηνπο
ππεξεηνύληεο ζε παξακεζόξηεο πεξηνρέο ε παξνύζα δηάηαμε έρεη ηζρύ
κόλν γηα κεηάζεζε ή απόζπαζε απνθιεηζηηθά ζε άιιε παξακεζόξηα
πεξηνρή.
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ηελ παξ.9 άξζξνπ 58 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α
118/24.5.2011:
"Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 93 θαη ηεο παξαγξάθνπ 10
ηνπ άξζξνπ 182 ηνπ λ. 3852/2010 δελ εθαξκόδνληαη γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο πνπ πξνζιακβάλνληαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε".
8. Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη νη νπνίνη είλαη ππάιιεινη ηνπ δεκόζηνπ ή ηνπ
ηδησηηθνύ ηνκέα έρνπλ δηθαίσκα λα απνπζηάζνπλ από ηελ εξγαζία ηνπο
ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ησλ επηηξνπώλ
ηνπ δήκνπ ζηηο νπνίεο είλαη κέιε, εθόζνλ δηεμάγνληαη ζε εξγάζηκεο ώξεο
θαη εκέξεο. Ο πξόεδξνο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ηεο αληίζηνηρεο
επηηξνπήο ρνξεγεί ζηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο
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αλσηέξσ θαηεγνξίεο, βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπλεδξίαζε, γηα ηελ
ππεξεζία ή ηνλ εξγνδόηε. Σα ίδηα ηζρύνπλ θαη γηα ηα κέιε ηεο
εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη ηνπ επνπηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ΚΕΔΕ, ηνπ
δηνηθεηηθνύ

ζπκβνπιίνπ,

ησλ

εθηειεζηηθώλ

επηηξνπώλ

θαη

ησλ

επνπηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ ΠΕΔ, θαζώο επίζεο ηεο Εθηειεζηηθήο
Επηηξνπήο πλδέζκσλ κε πιεζπζκό άλσ ησλ 200.000 θαηνίθσλ.
8. Επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα εθεκεξηώλ ηνπ
λνζνθνκείνπ, πιελ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, ή ηνπ θέληξνπ πγείαο ζην
νπνίν ππεξεηνύλ δήκαξρνη, αληηδήκαξρνη θαη πξόεδξνη δεκνηηθώλ
ζπκβνπιίσλ

ζε

πεξίπησζε

πνπ

ππάξρεη

ζρεηηθή

αλάγθε

πνπ

βεβαηώλεηαη απ` ην αξκόδην όξγαλν δηνίθεζεο. Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο ξύζκηζεο θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ
Εζσηεξηθώλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.»

Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη αλαθνξηθά κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ
Γηνηθεηηθνύ

Σπκβνπιίνπ

Γεκνηηθήο

Δπηρείξεζεο

Ύδξεπζεο

Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.) εθαξκόδεηαη ην άξζξ. 93 παξ. 5 εδ. α’ λ.
3852/2010,όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε ηε παξ.1 άξζξνπ 7 Ν.
4071/2012

(ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012) ζύκθσλα κε ην νπνίν ζηνπο

πξνέδξνπο ησλ δεκνηηθώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ζηνπο πξνέδξνπο
ησλ ζπλδέζκσλ δήκσλ πνπ είλαη δεκόζηνη ππάιιεινη ή ππάιιεινη
Ν.Π.Γ.Γ. ή ππάιιεινη θξαηηθώλ Ν.Π.Η.Γ. θαη δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή
άιισλ επηρεηξήζεσλ ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην
Γεκόζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο, θαζώο θαη ζε εθείλνπο πνπ
είλαη ππάιιεινη ινηπώλ Ν.Π.Η.Γ. ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία ηεο
νξγαληθήο ηνπο ζέζεο εηδηθή άδεηα 60 εκεξώλ.
Ζ εηδηθή άδεηα ησλ εμήληα (60) θαη ηξηάληα (30) εκεξώλ κπνξεί λα
ρνξεγείηαη θαη ηκεκαηηθά ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο κεηά από
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ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αηξεηνύ. Ζ άδεηα απηή ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά από
ηελ ππεξεζία ηνπ αηξεηνύ θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ρξήζεο ηεο
ζεσξείηαη πξαγκαηηθόο ρξόλνο ππεξεζίαο γηα όια ηα ππαιιειηθά,
εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ. (άξζξ. 93 παξ.
5 εδ. δ λ. 3852/2010).

Αζήλα, 10/09/2019
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο
Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Έλσζεο Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο
Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.)
Πάλνο Επγνύξεο
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