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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Τέθηκαν από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (αρ. πρωτ. 71/24-012020) προς την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α) τα κάτωθι ερωτήματα προς γνωμοδότηση:
«1. Σε περίπτωση που ένα μέλος του Δ.Σ. είναι αμειβόμενο μέλος και σε άλλο
Δ.Σ. άλλου Νομικού προσώπου του Δήμου .., ή λαμβάνει αντιμισθία
αντιδημάρχου και είναι ταυτοχρόνως μέλος στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α., τι
προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση από το Νόμο, δικαιούται να λαμβάνει την
αποζημίωση που καθορίστηκε με απόφασή της εξ’ ολοκλήρου; ή θα γίνει
περικοπή της αποζημίωσης; ή θα λαμβάνει μόνο από ένα (1) νομικό πρόσωπο την
αποζημίωση;
2. Η Γραμματέας του Δ.Σ. θα λαμβάνει την αποζημίωση των 35,00€ ή θα
αμείβεται υπερωριακά για τη τήρηση των πρακτικών της; (σας γνωρίζουμε
έλαβε πράξη από το Ελεγκτικό Συμβούλιο ….. με την παλιά σύνθεση του Δ.Σ.
απόφαση 41/2017 για και την πληρωμή της ως υπερωριακή απασχόληση και όχι
την καταβολή αποζημίωσης όπως προβλεπόταν στην απόφαση του Δ.Σ. και τη
Νόμιμη έγκρισή της .»
Επί των ανωτέρω τεθέντων ερωτημάτων προσήκει κατά τη γνώμη μου η κάτωθι
απάντηση.

*****

Ι. Σύντομο Ιστορικό
Η Δ.Ε.Υ.Α. προέβη με απόφαση της και τη Νόμιμη έγκριση της από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση … για την λήψη αποζημίωσης μελών του Δ.Σ. και
γραμματέας στο ποσό των 35,00€ ανά συνεδρίαση.
Εν τω μεταξύ, καθόσον αφορά τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου
εμφιλοχώρησε πράξη από το Ελεγκτικό Συμβούλιο … με την παλιά σύνθεση του
Δ.Σ. απόφαση 41/2017 για την πληρωμή της ως υπερωριακή απασχόληση και όχι την
καταβολή αποζημίωσης όπως προβλεπόταν στην απόφαση του Δ.Σ. και τη Νόμιμη
έγκρισή της.

ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο – Εξαγωγή συμπερασμάτων
Σύμφωνα με το αρθρ. 3 παρ. 9 και 10 ν. 1069/1980, όπως είχε αντικατασταθεί με το
άρθρο 348 παρ.2 ν.4512/2018,ΦΕΚ Α 5,και τροποποιηθεί με τις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου 91 του ν. 4555/2018, αντικαταστάθηκε ως άνω με

το άρθρο 96

ν.4604/2019,ΦΕΚ Α 50.26.3.2019, ορίζεται ότι:
«9. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν είναι Δήμαρχος, μπορεί να
καταβάλλεται, για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζημίωση που
καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Η αποζημίωση
αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), του ποσού της
αντιμισθίας του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 3852/2010. Σε περίπτωση
απουσίας του Πρόεδρου, λόγω ασθένειας ή άδειας, μεγαλύτερης του ενός (1) μήνα, η
αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε αυτόν και στον αναπληρωτή του.
10. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού
Συμβουλίου της επιχείρησης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθορίζεται
με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από

εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη του
παρέχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση και να καθορίζονται οι
αρμοδιότητες και το ύψος της αμοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των
τυπικών του προσόντων και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της αποζημίωσης του
προέδρου της επιχείρησης.».
Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ευθέως ότι τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. λαμβάνουν την καθορισθείσα, από τον οικείο Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποζημίωση ανά συνεδρίαση, και η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 50,00 ευρώ (ανά συνεδρίαση). Περαιτέρω, από καμία
σχετική διάταξη δεν απαγορεύεται η λήψη της εν λόγω αποζημίωσης ανά συνεδρίαση
για τα μέλη εκείνα που συμμετέχουν και ως μέλη σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων
Νομικών Προσώπων του Δήμου. Σκοπός δε της ανωτέρω νομοθετικής θέσπισης της
χορήγησης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση, είναι η κάλυψη των εξόδων των μελών
κατά την συνεδρίαση στην οποία τεκμαίρεται ότι παρευρίσκονται.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, το γεγονός ότι μετέχουν και ως μέλη Δ.Σ. σε άλλο
Νομικό Πρόσωπο του Δήμου, εκτός της ιδιότητας τους ως μέλους Δ.Σ. της οικείας
Δ.Ε.Υ.Α., δεν ασκεί επιρροή στην λήψη της καθορισθείσας αποζημίωσης από τον
Συντονιστή Απ. Διοίκησης, και νομίμως την λαμβάνουν.
Ως προς το δεύτερο ερώτημα, το άρθρ. 3 ν. 1069/1980 , όσον αφορά τον καθορισμό
της αποζημίωσης του Γραμματέα του Δ.Σ., έχει αντικατασταθεί προσφάτως με το
άρθρο 348 ν. 4512/2018.
Η μεταγενέστερη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου δεν καθιστά πλέον εκτελεστή
και παράγουσα δεδικασμένο την προηγούμενη και εκδοθείσα με παλαιότερο
νομοθετικό πλαίσιο πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο, λόγω ακριβώς της
μεταβολής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, πρέπει να κρίνει εκ νέου ώστε να
υπάρξει δεδικασμένο υπό το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
Ως εκ τούτου, και μέχρι νέας κρίσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η καθορισθείσα
αποζημίωση της Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. στο ποσό
των 35,00 ευρώ ανά συνεδρίαση , είναι η νόμιμη και προσήκουσα.

Αθήνα, 27-01-2020
Ο γνωμοδοτών δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος της Ε.Δ .Ε.Υ.Α.
Πάνος Ζυγούρης

