ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Με το αρ. πρωτ. 263/13-02-2020 αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης (εφεξής Δ.Ε.Υ.Α.) προς την Ένωση Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ετέθησαν τα κάτωθι
ερωτήματα για την παροχή γνωμοδότησης:
1) Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. που είναι και Δήμαρχος και αμείβεται με τον
μισθό δημάρχου όχι όμως με τον μισθό του Προέδρου της Επιχείρησης
δικαιούται την αποζημίωση των 50 ευρώ ανά συνεδρίαση;
2) Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. που έχει ορισθεί από το Δ.Σ. να παρέχει
πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση δικαιούται την
αποζημίωση των 50 ευρώ ανά συνεδρίαση;
3) Τα μέλη του Δ.Σ. που αμείβονται από άλλες επιχειρήσεις και τους έχουν
ανατεθεί καθήκοντα σε αυτές δικαιούνται την αποζημίωση των 50
ευρώ;
4) Ο γραμματέας του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. που έχει ορισθεί με απόφαση
προέδρου και τυγχάνει να είναι εργαζόμενος της Δ.Ε.Υ.Α. δικαιούται
την αποζημίωση των 50 ευρώ ανά συνεδρίαση;
Επί των ανωτέρω ερωτημάτων προσήκει κατά τη γνώμη μας η κάτωθι
απάντηση.
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Α. Νομοθετικό πλαίσιο - Ερμηνεία
i) Καθόσον αφορά τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) και δη στον ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως.» (Α' 191). και δη στο άρθρο 3
αυτού καθορίζονται τα σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης
ζητήματα.
ii) Σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρ. 3 ν. 1069/1980 όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 348 παρ. 10 ν. 4512/2018 και τροποποιηθεί με τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 91 του ν. 4555/2018, και με το άρθρο 96 Ν.4604/2019,
ορίζεται ότι: «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
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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.».
iii) Στην Εισηγητική έκθεση του ν. 4512/2018 περί το άρθρο 348 ορίζεται ότι
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αναµορφωµένο µε τις διατάξεις του ν. 4483/2017 (Α΄107) πλαίσιο οργάνωσης
και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.), του ν. 1069/1980 (Α΄ 191).»
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η καταβολή της αποζημίωσης ανά
συνεδρίαση είναι νόμιμη όταν οι δικαιούχοι αυτής (πρόεδρος, αντιπρόεδρος,
μέλη και γραμματέας Δ.Σ.) δεν λαμβάνουν ήδη αποζημίωση (αμοιβήαντιμισθία) για την άσκηση των εν λόγω ειδικών καθηκόντων τους, γεγονός το
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οποίο θεωρείται πρόσθετη αμοιβή περαιτέρω της «πάγιας αντιμισθίας» και το
οποίο απαγορεύεται.

Β. Επί των ερωτημάτων
-

Αναφορικά με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.

Σύμφωνα με τα τεθέντα υπόψιν μας πραγματικά περιστατικά, ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. είναι και Δήμαρχος του οικείου Δήμου, και επομένως δεν
λαμβάνει την οριζόμενη στην παρ. 9 άρθρ. 3 ν. 1069/1980 «αποζημίωση».
Έπεται ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. δικαιούται την αποζημίωση των
50 ευρώ ανά συνεδρίαση (άρθρ. 3 παρ. 10 ν. 1069/1980), καθόσον ως
Δήμαρχος δεν αμοίβεται επιπλέον για την άσκηση των καθηκόντων του ως
Προέδρου του Δ.Σ. της Επιχείρησης, ενώ παράλληλα η αντιμισθία του ως
Δημάρχου αφορά τα καθήκοντα του δημάρχου και όχι αυτά του Προέδρου του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. (a contrario Ελ.Συν. Πράξη Ι΄ Τμημ.182/2010).
-

Αναφορικά με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.

Σύμφωνα με τα τεθέντα υπόψιν μας πραγματικά περιστατικά, ο Αντιπρόεδρος
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. έχει ορισθεί ως πλήρους απασχόλησης και λαμβάνει και
αμοιβή ποσού 1710,00 ευρώ μηνιαίως. Η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του
Δ.Σ. της επιχείρησης είναι στον κύκλο των εντεταλμένων καθηκόντων του
(άρθρ. 3 και 5 ν. 1069/1980) και επομένως δεν δικαιούται την αποζημίωση
των 50 ευρώ ανά συνεδρίαση, η οποία λογίζεται ως πρόσθετη αμοιβή πέραν
της «αντιμισθίας» του. (Ελ. Συν. 182/2010).
-

Αναφορικά, με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.

Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α., και τα οποία αμείβονται από άλλες
επιχειρήσεις, καθόσον η αμοιβή δε αυτή δεν έχει σχέση με την άσκηση των
καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α., δικαιούνται την
αποζημίωση των 50 ευρώ ανά συνεδρίαση του άρθρ. 3 παρ. 10 ν. 1069/1980.

3

-

Αναφορικά με τον Γραμματέα του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 3 ν. 1069/1980 ορίζεται ότι «καθήκοντα
γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της επιχείρησης,
που ορίζεται από τον πρόεδρό του». Στα καθήκοντα του υπαλλήλου της
Δ.Ε.Υ.Α. καταρχήν δεν εμπίπτει η άσκηση καθηκόντων Γραμματέα του Δ.Σ., η
οποία γίνεται επιπροσθέτως με απόφαση του Προέδρου της Επιχείρησης.
Δεδομένου ότι η αμοιβή που λαμβάνει ο υπάλληλος για την άσκηση των
καθηκόντων της οργανικής του θέσης στην Επιχείρηση δεν σχετίζεται με την
άσκηση των καθηκόντων Γραμματέα του Δ.Σ., και ενόψει του ότι τα
καθήκοντα του Γραμματέα είναι διαφορετικά και πρόσθετα σε αυτά της
οργανικής του θέσης, συνάγεται ότι ο Γραμματέας δικαιούται την
αποζημίωση των 50 ευρώ ανά συνεδρίαση και η οποία δεν θεωρείται ως
πρόσθετη αμοιβή για το ίδιο αντικείμενο καθηκόντων.

Αθήνα, 14-04-2020
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάνος Ζυγούρης
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