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ΓΝΩΜΟΓΟΤΖΣΖ

Δπί ηνπ πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Υ.Α. κε αξηζκ. πξση. εηζ. 1686/7-6-2011
εξσηήκαηνο
Δξσηάηαη από ηελ Γ.Δ.Υ.Α.:

Γηθαηνύηαη θαη’ εμαίξεζε απνδεκίσζεο ν Αληηπξόεδξνο Γ.Δ.Υ.Α. ν
νπνίνο άζθεζε ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο ιόγσ
παξαηηήζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη απόιπηεο αδπλακίαο εθινγήο
άιινπ Πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο θαζόιν ην δηάζηεκα άζθεζεο ησλ
αλσηέξσ θαζεθόλησλ από ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο Γ.Δ.Υ.Α.;

Δπί ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο έρσ λα παξαηεξήζσ ηα εμήο:
Από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 7 Ν. 1069/1980 πξνθύπηεη όηη ζε
πεξίπησζε άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηόο δελ είλαη
Γήκαξρνο θαηαβάιιεηαη ζε απηόλ γηα ηηο παξερόκελεο ζηελ
επηρείξεζε ππεξεζίεο απνδεκίσζε.

Σπλαθόινπζα ξπζκίδεηαη ζην ίδην άξζξν ε πεξίπησζε ηνπ
πξνζσξηλνύ θσιύκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα
ηνπ θαη νξίδεηαη εηδηθόηεξα όηη ζε πεξίπησζε απνπζίαο απηνύ ιόγσ

αζζελείαο ή απνπζίαο πέξαλ ηνπ κελόο ε απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη
ζε απηόλ θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ εμ εκηζείαο ιόγσ αθξηβώο ηεο
πξνζσξηλήο κε άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πξνέδξνπ από απηόλ.

Δληνύηνηο δε ξπζκίδεηαη ζην αλσηέξσ άξζξν αιιά νύηε θαη ζηνλ
εηδηθό λόκν γηα ηηο Γ.Δ.Υ.Α. Ν. 1069/1980 ε εηδηθόηεξε πεξίπησζε ηεο
νθεηιόκελεο

απνδεκίσζεο

ζε

πεξίπησζε

παξαηηήζεσο

ηνπ

Πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο.

Οξίδεηαη, όκσο, ζην άξζξν 1 απηνύ όηη νη Γ.Δ.Υ.Α. ιεηηνπξγνύλ ππό
ηε κνξθή δεκνηηθήο επηρείξεζεο θαη δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν. 1069/1980 εθαξκνδνκέλσλ γηα ηα ζέκαηα ηα νπνία δελ
ξπζκίδνληαη εηδηθώο από απηόλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ θαη
Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/2006).

Από ηα αλσηέξσ θαη ηε θύζε ησλ επηρεηξήζεσλ σο λνκηθώλ
πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηα νπνία εμππεξεηνύλ εηδηθνύο
ζθνπνύο (άξζξν 252 παξ. 4 Ν. 3463/2006) θαη κάιηζηα θνηλσθειείο
(ύδξεπζε – απνρέηεπζε – άξζξν 2 Ν. 1069/1980) πξνθύπηεη όηη
εθαξκόδνληαη ζπκπιεξσκαηηθώο πξνο ην Ν. 1069/1980 θαη γηα ηα
ζέκαηα ηα νπνία ν ηειεπηαίνο δελ ξπζκίδεη (αθνύζηα θελά λόκνπ) νη
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 γηα ηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο.

Σπλαθώο από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 252, 255 παξ. 5 Ν.
3463/2006 γηα ηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο πξνβιέπεηαη όηη «ζηνλ

πξόεδξν ή ζηνλ αληηπξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, αλάινγα
κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηελ επηρείξεζε, κπνξεί λα
θαηαβάιιεηαη Απνδεκίσζε, ε νπνία νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ
δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο... Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ
απνδεκηώζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ιακβάλεηαη νπσζδήπνηε
ππόςε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ
πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν».
Από ηε δηάηαμε απηή πξνθύπηεη όηη απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη
δηαδεπθηηθά είηε ζηνλ Πξόεδξν ή ζηνλ Αληηπξόεδξν ηεο επηρείξεζεο
κε θξηηήξην ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηάηαμε
είλαη γεληθή θαη θαηαιακβάλεη θάζε πεξίπησζε άξα θαη απηή ηεο
άζθεζεο θαζεθόλησλ από ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο επηρείξεζεο ζε
πεξίπησζε παξαηηήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θαη κέρξη ηελ επίηεπμε
εθινγήο λένπ Πξνέδξνπ.
Ο λνκνζέηεο αλαγλσξίδνληαο ηνλ ελ δπλάκεη ζπληξερνπζώλ ησλ
πεξηζηάζεσλ επηηειηθό γηα ηελ επηρείξεζε ξόιν ηνπ Αληηπξνέδξνπ
ρνξεγεί δηαδεπθηηθά ζε απηόλ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε κε
άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηεο επηρείξεζεο από απηόλ αληί ηνπ
Πξνέδξνπ.

Όζνλ αθνξά δε ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ Πξνέδξνπ
νξίδεηαη ζην άξζξν 7 ΥΑ 432/2007 ΦΔΚ Β 1492/ 2007 γηα ηα
θσιύκαηα, αζπκβίβαζηα, ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθώλ θαη
θνηλνηηθώλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ Ν. 3463/2006 εθδνζείζα θαη’
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ηνπ

άξζξνπ

264

Ν.

3463/2006
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αλαπιεξώλεηαη ζε απηά από ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο επηρείξεζεο.

Τνλ ίδην άιισζηε επηηειηθό ξόιν αλαγλσξίδεη ζηνλ Αληηπξόεδξν ηεο
επηρείξεζεο θαη ν Ν. 1069/1980 ν νπνίνο ζην άξζξν 5 παξ. 4 νξίδεη
όηη: «Ο

Πξόεδξνο

ή ηνύηνπ θσιπνκέλνπ ν Αληηπξόεδξνο ηνπ

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ α) εθπξνζσπεί ηελ επηρείξεζηλ ελώπηνλ
ησλ δηθαζηεξίσλ θαη πάζεο αξρήο θαη δίδεη ηνπο επηβαιινκέλνπο
εηο απηήλ όξθνπο, β) δύλαηαη ελ

πξνθαλεί

θηλδύλσ

εθ

ηεο

αλαβνιήο θαη άλεπ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα
εγείξε θαη αληηθξνύε αγσγάο θαη αζθή έλδηθα κέζα, λα δηνξίδε
πιεξεμνπζίνπο θαη λα πξνβαίλε εηο πάζαλ δηθαζηηθήλ ή εμώδηθνλ
πξάμηλ πξνζηαηεπηηθήλ ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο επηρεηξήζεσο, ησλ
πξάμεσλ ηνύησλ ππνβαιινκέλσλ ακέζσο εηο ην Σπκβνύιηνλ πξνο
έγθξηζηλ θαη γ) ππνγξάθεη ηα ζπκβόιαηα ηεο επηρεηξήζεσο».

Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ν Ν. 1069/1980 δελ παξέρεη
θαηαξρήλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζηνλ Αληηπξόεδξν ηεο επηρείξεζεο
ρνξεγώληαο απηή ζηνλ Πξόεδξν απηήο θαη ξπζκίδεη πεξαηηέξσ κόλν
ηελ πεξίπησζε πξνζσξηλήο αλαπιήξσζεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη
ρνξήγεζε ηεο απνδεκίσζεο ζηνλ αλαπιεξνύληα απηόλ εμ εκηζείαο
κε ηνλ Πξόεδξν. Υθίζηαηαη έηζη αθνύζην θελό ηνπ λόκνπ γηα ηελ
πεξίπησζε ηεο κε άζθεζεο θαζεθόλησλ από ηνλ Πξόεδξν ηεο
επηρείξεζεο ιόγσ παξαηηήζεσο απηνύ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ζηελ

επηρείξεζε από ηνλ Αληηπξόεδξν απηήο έσο ηελ επίηεπμε εθινγήο
λένπ Πξνέδξνπ.
Τν θελό απηό θαη’ επηηαγή ηνπ άξζξνπ 1 Ν. 1069/1980 θαιύπηεη ε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 255 Ν. 3463/2006. Με βάζε απηή ηε δηάηαμε, ην
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κε απόθαζή ηνπ κπνξεί λα ρνξεγήζεη
απνδεκίσζε ζηνλ Πξόεδξν ή ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο επηρείξεζεο
αλάινγα κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζε απηή, θαιύπηνληαο θαη ηελ
αλσηέξσ πεξίπησζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ απνθιεηζηηθά από ηνλ
Αληηπξόεδξν ηεο επηρείξεζεο ιόγσ παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ γηα
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη κέρξη ηελ επίηεπμε εθινγήο
λένπ Πξνέδξνπ.

Τέινο, όζνλ αθνξά ην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα πξέπεη λα
ρνξεγεζεί, ην άξζξ. 255 Ν. 3463/2006 αλαθέξεη ζρεηηθά δύν θξηηήξηα:
ε απνδεκίσζε ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη

ζηελ

επηρείξεζε,
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νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ πξνεγνύκελε
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.
Με βάζε απηήλ ηελ δηάηαμε, ε απνδεκίσζε πνπ πξέπεη λα
θαηαβιεζεί ζηνλ Αληηπξόεδξν πνπ εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ
παξαηηεζέληα Πξνέδξνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ίδηα κε απηήλ πνπ
θαηαβαιιόηαλ ζηνλ παξαηηεζέληα Πξόεδξν, θαζώο ν Αληηπξόεδξνο
αζθεί πιήξσο ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ.

Σπλεπώο από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο πξνθύπηεη όηη ν Αληηπξόεδξνο
επηρείξεζεο ν νπνίνο άζθεζε ηα θαζήθνληα Πξνέδξνπ ηεο
επηρείξεζεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία απηήο (άξζξν 5 παξ 4 Ν.
1069/1980)

ιόγσ

παξαηηήζεσο

ηνπ

ηειεπηαίνπ

δηθαηνύηαη

απνδεκίσζεο, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 255 Ν.
3463/2006. Ζ απνδεκίσζε απηή ρνξεγείηαη κε απόθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη αθνξά όιν ην δηάζηεκα
πνπ ν Αληηπξόεδξνο άζθεζε ηα θαζήθνληα ηνπ παξαηηεζέληα
Πξνέδξνπ. Τέινο, ην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο πξέπεη λα είλαη ίζν κε
ηελ απνδεκίσζε ηνπ παξαηηεζέληα Πξνέδξνπ.

Αζήλα, 27/6/2011
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο
Πάλνο Επγνύξεο

