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ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Τ.Α.:
Ποιοσ είναι ο τρόποσ αμοιβισ και κρατιςεων του Προζδρου τθσ
Επιχείρθςθσ, ο οποίοσ είναι δθμοτικόσ ςφμβουλοσ και εν ενεργεία
δθμόςιοσ υπάλλθλοσ (αςτυνομικόσ);

************************

Επί του ωσ άνω ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
1. Ωσ προσ τθν ταυτόχρονθ ιδιότθτα Πρόεδρου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και
δθμοτικοφ υμβοφλου επιςθμαίνονται τα εξισ:
Κατ’ αρχάσ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 7 του αρ. 3 του ν.
1069/1980 «Επιχειριςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ» ορίηεται ότι
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«τον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου 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
υμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του
ποςοφ των εξόδων παράςταςθσ που ειςπράττει ο Διμαρχοσ του οικείου
διμου ι αν πρόκειται για κοινοτικι επιχείρθςθ το 50% των εξόδων
παράςταςθσ του Προζδρου τθσ οικείασ κοινότθτασ. ε περίπτωςθ
απουςίασ του Προζδρου του Διοικθτικοφ υμβουλίου 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 υμβουλίου, μπορεί να
παρζχεται, για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ αυτοφ,
αποηθμίωςθ».
Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ.7 του αρ. 8 του ν.
3833/2010 ορίηεται ότι «Σα αιρετά όργανα των Ο.Σ.Α. που αναφζρονται
ςτισ διατάξεισ του άρκρου 139 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) και
του άρκρου 11 παρ. 3 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α) υποχρεοφνται να
επιλζξουν είτε τισ αποδοχζσ τθσ οργανικισ κζςθσ από τθν οποία
προζρχονται είτε τα ζξοδα παράςταςθσ που δικαιοφνται, μζςα ςε
αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ του
νόμου αυτοφ. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία, θ καταβολι των
αποδοχϊν τθσ οργανικισ κζςθσ από τθν οποία προζρχονται
διακόπτεται».
Επί

τθσ

ωσ

άνω

διατάξεωσ

ζχει

εκδοκεί

θ

υπ’

αρικμ.

2/14924/0022/01.04.2010 διευκρινιςτικι εγκφκλιοσ του Τπουργείου
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Εςωτερικϊν ορίηεται το εξισ: «Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 7 ορίηεται ότι
τα αιρετά όργανα των ΟΣΑ, είτε είναι λειτουργοί ι υπάλλθλοι των
φορζων του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ οριοκετείται με τθν παρ. 6
του άρκρου 1 του ν. 1256/1982, είτε δθμοςίων επιχειριςεων, τραπεηϊν
και οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ, που εξιλκαν ι εξζρχονται του
δθμόςιου τομζα, υποχρεοφνται να επιλζξουν είτε τθσ αποδοχζσ τθσ
οργανικισ κζςθσ από τθν οποία προζρχονται, με εξαίρεςθ τα επιδόματα
και λοιπζσ αποηθμιϊςεισ που ςυναρτϊνται με τθν ενεργό άςκθςθ των
κακθκόντων τουσ, είτε τα ζξοδα παράςταςθσ που δικαιοφνται, μζςα ςε
αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ του
νόμου αυτοφ. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία, θ καταβολι των
αποδοχϊν τθσ οργανικισ κζςθσ από τθν οποία προζρχονται,
διακόπτεται».
Η ωσ άνω προκεςμία, ωςτόςο, άλλαξε με τθ ρφκμιςθ του άρκρου 3 τθσ
από 31.12.2012 Π.Ν.Π., θ οποία τροποποίθςε το άρκρο 92 του ν.
3852/2010 περί Καλλικράτθ και ορίηει ότι «Τα αιρετά όργανα τθσ παρ.1
του αρ. 93, ςτα οποία χορθγείται θ ειδικι άδεια του αρ.93 για όλο το
διάςτθμα τθσ κθτείασ τουσ, ζχουν το δικαίωμα να επιλζξουν είτε τισ
πλιρεισ αποδοχζσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ είτε τθν αντιμιςκία του
παρόντοσ άρκρου. Τα αιρετά όργανα τθσ ίδιασ παραγράφου που δεν
δικαιοφνται αντιμιςκίασ λαμβάνουν τισ πλιρεισ αποδοχζσ τθσ
οργανικισ τουσ κζςθσ. ε κάκε περίπτωςθ οι κατά τα ανωτζρω
δαπάνεσ, κακϊσ και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ εργοδότθ όπου αυτζσ
προβλζπονται, βαρφνουν τον προχπολογιςμοφ του οικείου ΟΣΑ. Σα
προαναφερκζντα αιρετά όργανα, εφόςον πρόκειται περί ςυνταξιοφχων,
ζχουν το δικαίωμα να επιλζξουν είτε τθν αντιμιςκία του παρόντοσ
άρκρου είτε, παραιτοφμενοι αυτισ, να λαμβάνουν τθ ςφνταξθ τουσ. Η
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ενάςκθςθ

του

δικαιϊματοσ

επιλογισ

λαμβάνει

χϊρα

εντόσ

αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα θμερϊν από τθν ανάλθψθ των
κακθκόντων τουσ ωσ αιρετϊν, με διλωςθ τουσ ςτο Διμο και ςτο
φορζα τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ. Για τθν τρζχουςα δθμοτικι περίοδο,
θ ενάςκθςθ του δικαιϊματοσ επιλογισ λαμβάνει χϊρα εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι θμερϊν από τθσ δθμοςιεφςεωσ του
παρόντοσ

νόμου.

Παρελκοφςθσ

άπρακτθσ

τθσ

προκεςμίασ,

διακόπτεται θ καταβολι των αποδοχϊν τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ.»
Από τα ανωτζρω κακίςταται ςαφζσ ότι οι προαναφερόμενεσ διατάξεισ
δεν τυγχάνουν εφαρμογισ ςτουσ δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ, αλλά
αφοροφν μόνο τα πρόςωπα που περιοριςτικά αναφζρονται ςε αυτζσ
(δθλαδι δθμάρχουσ, αντιδθμάρχουσ και προζδρουσ δθμοτικϊν
ςυμβουλίων κλπ). υνεπϊσ, θ ιδιότθτα του δθμοτικοφ ςυμβοφλου δεν
είναι αςυμβίβαςτθ με εκείνθ του Προζδρου του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

2. Ωσ προσ τθν επιλογι αποδοχϊν μεταξφ τθσ οργανικισ κζςθσ και τθσ
κζςθσ του Προζδρου τθσ Επιχείρθςθσ
φμφωνα με τισ παρ. 1 και 2 του αρ. 104 του υντάγματοσ ορίηεται ότι
«1.Κανζνασ από τουσ υπαλλιλουσ που αναφζρονται ςτο προθγοφμενο
άρκρο δεν μπορεί να διοριςτεί ςε άλλθ κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι
οργανιςμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ι άλλου νομικοφ προςϊπου
δθμοςίου δικαίου
ωφζλειασ.

ι δθμόςιασ επιχείρθςθσ ι οργανιςμοφ κοινισ

Κατ` εξαίρεςθ μπορεί να επιτραπεί με ειδικό

νόμο ο

διοριςμόσ και ςε δεφτερθ κζςθ, εφόςον τθροφνται οι διατάξεισ τθσ
επόμενθσ παραγράφου. 2. Οι κάκε είδουσ πρόςκετεσ αποδοχζσ ι
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απολαβζσ των υπαλλιλων του προθγοφμενου άρκρου δεν μπορεί να
είναι κατά

μινα

ανϊτερεσ

από το ςφνολο των αποδοχϊν τθσ

οργανικισ τουσ κζςθσ».
Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του αρ. 4, με τίτλο «Επιλογι
Αποδοχϊν» του ν. 2198/1994 «Οι διοριηόμενοι ςε κζςεισ γενικϊν
γραμματζων υπουργείων, γενικϊν γραμματζων προϊςταμζνων γενικϊν
γραμματειϊν, ειδικϊν γραμματζων, γενικϊν γραμματζων περιφερειϊν,
νομαρχϊν και επάρχων, κατ` εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 8
του ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76 Α`) και του άρκρου 46 του ν. 1832/1989 (ΦΕΚ
54 Α`), κακϊσ και οι διοριηόμενοι ςε κζςεισ διοικθτϊν, υποδιοικθτϊν,
προζδρων,

αντιπροζδρων,

διευκυνόντων

ςυμβοφλων,

γενικϊν

διευκυντϊν, αναπλθρωτϊν γενικϊν διευκυντϊν και βοθκϊν γενικϊν
διευκυντϊν ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου του
δθμόςιου τομζα κατά το άρκρο 1 του ν. 1256/1982, μποροφν να
επιλζγουν ι τισ αποδοχζσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ ι τισ αποδοχζσ τθσ
κζςθσ ςτθν οποία διορίηονται».
φμφωνα δε, με τθν παρ. 6 του αρ. 1 του ν. 1256/1982, περί
οριοκζτθςθσ του δθμόςιου τομζα, ορίηεται ότι:
«Η αλθκινι ζννοια τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του νόμου 1232/1982 για
τθν "επαναφορά ςε ιςχφ, τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ των διατάξεων
του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλεσ διατάξεισ" είναι ότι ςτο δθμόςιο τομζα
περιλαμβάνονται όλοι οι κρατικοί φορείσ ανεξάρτθτα από το κακεςτϊσ
δθμοςίου ι ιδιωτικοφ ι μικτοφ δικαίου που τουσ διζπει ιτοι:
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α) οι Κρατικζσ ι Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ εκπροςωποφνται από το
νομικό πρόςωπο του Δθμοςίου, β) οι Κρατικοί ι Δθμόςιοι Οργανιςμοί
ςαν κρατικά νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου,
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 19 παρ. 5 του Ν. 1586/1986 (Α 37): "Η
αλθκινι ζννοια τθσ περίπτωςθσ β` τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 1 του
ν. 1256/1982 είναι ότι ς` αυτι περιλαμβάνονται και οι οργανιςμοί
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ".
γ) οι Κρατικζσ ι Δθμόςιεσ και παραχωρθκείςεσ επιχειριςεισ όπωσ θ
Δθμόςια Επιχείρθςθ Ηλεκτριςμοφ, ο Οργανιςμόσ Σθλεπικοινωνιϊν
Ελλάδοσ, θ Ελλθνικι Ραδιοφωνία - Σθλεόραςθ κλπ.
δ) Σα Κοινωφελι Ιδρφματα του Αςτικοφ Κϊδικα που περιιλκαν ςτο
Δθμόςιο και χρθματοδοτοφνται ι επιχορθγοφνται απ` αυτό. "Και
προκειμζνου για τα μζλθ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν εφ` όςον το ςφνολο
των ακακαρίςτων απολαβϊν αυτϊν από ζξοδα παράςταςθσ ωσ μελϊν
τθσ Ακαδθμίασ, ςυντάξεισ, μιςκοφσ ενεργείασ, υπερβαίνουν τισ
ακακάριςτεσ αποδοχζσ του Προζδρου του Αρείου Πάγου, όπωσ
ορίηονται ςτο άρκρο 6 αρ. 1 αυτοφ το νόμου".
***Σο εντόσ " " εδάφιο τθσ περ.δ` προςτζκθκε με το άρκρο 25 του Ν.
1320/1983 (ΦΕΚ Α 6).
ε) οι Σραπεηιτικζσ και άλλεσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ ςτισ οποίεσ είτε τα κατά
τισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ νομικά πρόςωπα ζχουν το ςφνολο ι τθν
πλειοψθφία των μετοχϊν του εταιρικοφ κεφαλαίου είτε ζχουν κρατικό
προνόμιο ι κρατικι επιχοριγθςθ, όπωσ θ Σράπεηα Ελλάδοσ, θ Αγροτικι
Σράπεηα, θ Εκνικι Σράπεηα, θ Κτθματικι Σράπεηα, θ Εμπορικι Σράπεηα,
θ Ελλθνικι Σράπεηα Βιομθχανικισ Αναπτφξεωσ κ.α.
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ςτ) τα κρατικά νομικά πρόςωπα που ζχουν χαρακτθριςκεί από το νόμο
ι τα δικαςτιρια ωσ νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου, όπωσ ο
Οργανιςμόσ

υγκοινωνιϊν

Ελλάδοσ,

ο

Αυτόνομοσ

ταφιδικόσ

Οργανιςμόσ και που χρθματοδοτοφνται ι επιχορθγοφνται από
οποιοδιποτε των προναφερομζνων νομικϊν προςϊπων.
η) Οι κυγατρικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ των πιο πάνω Νομικϊν Προςϊπων
των εδαφίων α` - ςτ` αυτισ τθσ παραγράφου που ελζγχονται άμεςα ι
ζμμεςα από αυτά.
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Βλ. άρκρο 10 παρ. 2 του Ν. 1512/1985 (A 4) ωσ προσ
τθν πλιρωςθ των κζςεων των ειδικϊν γραμματζων.
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 10 παρ. 6 του αυτοφ ωσ άνω νόμου:
"ε περίπτωςθ απόςπαςθσ υπαλλιλων που υπθρετοφν με οποιαδιποτε
ςχζςθ ςτο δθμόςιο τομζα του άρκρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 ο
αποςπόμενοσ λαμβάνει τθ διαφορά των αποδοχϊν τθσ κζςεϊσ του από
τισ αποδοχζσ που ορίηονται ςτθν παρ. 5 του άρκρου αυτοφ".
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Βλζπε άρκρο 94 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 (Α 167),ωσ
προσ τθν απαςχόλθςθ μακθτϊν των εκπαιδευτικϊν μονάδων μακθτείασ
του Ο.Α.Ε.Δ., των τεχνικϊν και επαγγελματικϊν ςχολϊν και των ςχολϊν
εναλλαςςόμενθσ εκπαίδευςθσ του Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων, για τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ, ςφμφωνα με το
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ.
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 16 παρ. 15 του Ν. 1586/1986 (Α 37):
"Τπάλλθλοι με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ του κατά άρκρο 1
παράγραφοσ 6 του ν. 1256/1982 δθμοςίου τομζα, οι οποίοι πάςχουν ι
ζχουν παιδιά που πάςχουν από νόςθμα, το οποίο απαιτεί τακτικζσ
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μεταγγίςεισ αίματοσ, δικαιοφνται ζωσ 22 εργάςιμεσ μζρεσ το χρόνο
επιπλζον κανονικι άδεια, από τισ οποίεσ οι 11 με αποδοχζσ και 11 χωρίσ
αποδοχζσ".
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Βλζπε άρκρο 20 παρ. 12 του Ν. 1735/1987 (Α 195) ωσ
προσ τθν μεταφορά προςωπικοφ που υπθρετεί κατά τθ δθμοςίευςθ
του νόμου αυτοφ ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα των περιπτϊςεων γ`,
ε`, ςτ` και η` τθσ παρ. 6 του άρκρου 1 του ν. 1256/1982 με ςχζςθ
εργαςίασ οριςμζνου ι αορίςτου χρόνου.
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 39 παρ. 1 του Ν. 1882/1990 (Α` 43):
"Από τθσ ενάρξεωσ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, τα καινοφργια
επιβατικά αυτοκίνθτα, που τίκενται ςε κυκλοφορία από πρόςωπα
του δθμόςιου

τομζα, όπωσ αυτά κακορίηονται από τθν παρ.6 του

άρκρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`), πρζπει να είναι αυτοκίνθτα
αντιρρυπαντικισ εχνολογίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ.
Εξαιροφνται τα αυτοκίνθτα των Ενόπλων Δυνάμεων".
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α` 101), όπωσ
αυτό ςυμπλθρϊκθκε διά του άρκρου 4 παρ. 6 του Ν. 1943/1991 (Α`
50), ορίηεται ότι: "Ο κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 6 του ν.
1256/1982 δθμόςιοσ τομζασ περιλαμβάνει μόνο: α. Τισ κάκε είδουσ
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, που υπάγονται ςτο νομικό πρόςωπο του
Δθμοςίου και εκπροςωποφνται από αυτό. β. Τα κάκε είδουσ ν.π.δ.δ.,
εξαιρουμζνων των Χρθματιςτθρίων Αξιϊν, είτε

αυτά

αποτελοφν

οργανιςμοφσ κατά τόπο είτε κακ` φλθν αυτοδιοίκθςθσ. γ. Τισ
κάκε

είδουσ

κρατικζσ

ι

δθμόςιεσ

και

παραχωρθκείςεσ

επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ, "κακϊσ και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ
δικαίου δθμόςιου χαρακτιρα που επιδιϊκουν κοινωφελείσ ι άλλουσ
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δθμόςιουσ ςκοποφσ."

δ. Τισ τράπεηεσ που ανικουν ςτο νομικό

πρόςωπο του Δθμοςίου, είτε ςτο ςφνολό τουσ είτε κατά πλειοψθφία
και ε. Τισ κάκε είδουσ κυγατρικζσ εταιρείεσ των νομικϊν προςϊπων
που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ β` και γ` αυτοφ του άρκρου, εκτόσ
από τισ επιχειριςεισ των Ο.Τ.Α…».
Περαιτζρω, φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 12 τθσ υποπαραγράφου
Γ1 τθσ παραγράφου Γ του άρκρου πρϊτου του ν.4093/2012
«ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ 2013», ορίηεται ότι: «Οι διατάξεισ του Κεφαλαίου
Δεφτερου του ν. 4024/2011 που αφοροφν το βακμολογικό και
μιςκολογικό κακεςτϊσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του ίδιου νόμου,
ζχουν ανάλογθ εφαρμογι, από 1.1.2013, και ςτο προςωπικό των
νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανικουν ςτο
Κράτοσ ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Σ.Α., κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ
κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ
και

ελζγχου

τθσ

πλειοψθφίασ

τθσ

Διοίκθςθσ

τουσ,

ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και Σοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων
Βελτιϊςεων, ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά 50% τουλάχιςτον του
ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, κακϊσ και των λοιπϊν δθμόςιων
επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ανωνφμων εταιρειϊν, που υπάγονται
ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του ν.
3429/2005 (Α` 314), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με τισ διατάξεισ τθσ παρ.
1α του άρκρου 1 του ν. 3899/2010 (Α`212). Με κοινζσ αποφάςεισ των
Τπουργϊν

Οικονομικϊν

και

Διοικθτικισ

Μεταρρφκμιςθσ

και

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, οι οποίεσ μποροφν να ανατρζχουν ςτθν
ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παροφςασ περίπτωςθσ, μποροφν να
ρυκμίηονται λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των προθγοφμενων εδαφίων. Από
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τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παροφςασ περίπτωςθσ, για τουσ
ανωτζρω παφουν να ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 31 του ν.
4024/2011, εκτόσ από αυτζσ τθσ παραγράφου 2».
Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ.
2/85127/0022/22-11-2012 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν
«Κοινοποίθςθ μιςκολογικϊν διατάξεων» ςφμφωνα με το άρκρο μόνο
τθσ οποίασ ορίηεται ότι: «…Με τισ διατάξεισ τθσ περ. 12, προβλζπεται
ότι οι διατάξεισ που αφοροφν το βακμολογικό και μιςκολογικό
κακεςτϊσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του Κεφαλαίου Δεφτερου του
ν. 4024/2011 ζχουν ανάλογθ εφαρμογι, από 1-1-2013, και ςτο
προςωπικό των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που
ανικουν ςτο Κράτοσ ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Σ.Α., κατά τθν ζννοια τθσ
επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ,
διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και Σοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων
Βελτιϊςεων, ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά 50% τουλάχιςτον του
ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, κακϊσ και των λοιπϊν δθμόςιων
επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ανωνφμων εταιρειϊν, που υπάγονται
ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του ν.
3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α`), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με τισ διατάξεισ τθσ
παρ. 1 α του άρκρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α`). Από τθν
θμερομθνία αυτι παφουν να ιςχφουν όλεσ οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ
εργαςίασ, κακϊσ και όλεσ οι διατάξεισ νόμων, οι υπουργικζσ,
κανονιςτικζσ εν γζνει ι διαιτθτικζσ αποφάςεισ, κακϊσ και οι
αποφάςεισ των οργάνων διοίκθςθσ κλπ, κατά το μζροσ που ρυκμίηουν
τισ αποδοχζσ του προςωπικοφ των παραπάνω νομικϊν προςϊπων.
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Λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των ανωτζρω διατάξεων μποροφν να
ρυκμίηονται με κοινζσ αποφάςεισ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, οι οποίεσ
μποροφν να ανατρζχουν ςτθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ
παροφςασ περίπτωςθσ. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ
παροφςασ περίπτωςθσ, για τουσ ανωτζρω παφουν να ιςχφουν οι
διατάξεισ του άρκρου 31 του ν. 4024/2011, εκτόσ από αυτζσ τθσ
παραγράφου 2, ςχετικά με το ανϊτατο όριο αποδοχϊν…».
Εν ςυνεχεία, κατ’ εξουςιοδότθςθ επίςθσ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 12 τθσ
υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου Γ του άρκρου πρϊτου του
ν.4093/2012, ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ. 2/840/0022

ΤΑ (ΦΕΚ Βϋ

37/14.01.2013) «Κακοριςμόσ αποδοχϊν του προςωπικοφ με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου που απαςχολείται ςτα
Ν.Π.Ι.Δ. και τισ ΔΕΚΟ τθσ περ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ
παραγράφου Γ του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012», ςφμφωνα με το
άρκρο μόνο τθσ οποίασ ορίηεται ότι «το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου που απαςχολείται ςτα Ν.Π.Ι.Δ.
και τισ ΔΕΚΟ τθσ περ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου Γ
του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012 (Α` 222) επεκτείνεται και ζχει
ανάλογθ εφαρμογι, από 1-1-2013, θ αρικμ. 2/13917/0022/17-2-2012
(Β` 414) κοινι υπουργικι απόφαςθ».
Κατά τθν τελευταία δε υπουργικι απόφαςθ αυτι, ορίηεται ςτο άρκρο
μόνο ότι «1. Σο προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
οριςμζνου χρόνου του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Σ.Α. κακϊσ και οι
αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το

βαςικό μιςκό που

αντιςτοιχεί ςτον ειςαγωγικό βακμό τθσ κατθγορίασ τουσ, ςφμφωνα με
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τισ διατάξεισ των άρκρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α). 2. Για
τθ μιςκολογικι εξζλιξθ του ανωτζρω προςωπικοφ ςτα Μ.Κ. του άρκρου
12 του ανωτζρω νόμου, λαμβάνεται υπόψθ χρόνοσ προχπθρεςίασ μζχρι
επτά (7) ζτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 1, 3 και 4 του άρκρου 6
του ίδιου νόμου. 3. Πζραν του βαςικοφ μιςκοφ, οι ανωτζρω
δικαιοφνται τα επιδόματα και τισ παροχζσ, που προβλζπονται από τισ
διατάξεισ των άρκρων 15,16,17 και 20, του Ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ 226Α),
εφόςον τθροφνται οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ τουσ. Για τυχόν
περικοπι των αποδοχϊν των ανωτζρω εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ
του άρκρου 23 του ανωτζρω νόμου. Για το προςωπικό που υπθρετεί
κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νζου μιςκολογίου (1-11-2011), εφαρμογι
ζχουν και οι διατάξεισ του άρκρου 29 παρ. 2 του ίδιου νόμου. 4. Η
παροφςα απόφαςθ ιςχφει από 1-11-2011 και από τθν θμερομθνία αυτι
παφουν να ιςχφουν οι αρικμ. 2/5916/0022/2-2-2004 (ΦΕΚ 214 Β`) και
2/7093/0022/5-2- 2004 (ΦΕΚ 215 Β`) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ,
κακϊσ και κάκε άλλθ ρφκμιςθ (υπουργικι απόφαςθ κλπ.) που
κακορίηει αποδοχζσ του με οποιαδιποτε ιδιότθτα προςωπικοφ με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ι διάρκειασ του
Δθμοςίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Σ.Α…».
Επί των ανωτζρω διατάξεων επιςθμαίνονται τα εξισ:
φμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 772/2001 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ
υμβουλίου του Κράτουσ και όςων διαλαμβάνονται ςε αυτιν ζχει
κρικεί ότι από τθν ζννοια του δθμόςιου τομζα, όπωσ προςδιορίηεται
από το άρκρο 51 του ν. 1892/1990, με το οποίο ζγινε θ επανοριοκζτθςθ
του δθμοςίου τομζα, εξαιροφνται οι επιχειριςεισ των ΟΣΑ, άρα και οι
ΔΕΤΑ.
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ε αυτό το ςθμείο μάλιςτα, πρζπει να επιςθμανκεί, ότι θ κζςθ του
Προζδρου του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. δεν είναι κζςθ δθμοςίου υπαλλιλου,
αλλά κζςθ εκπροςϊπου νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου ειδικοφ
ςκοποφ ςτο μζτρο που, ςφμφωνα με το αρ. 3 παρ. 2 του ν. 1069/1980,
το Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. εκλζγει μεταξφ των μελϊν του τον Πρόεδρο τθσ
Επιχείρθςθσ, ςυγκαλοφμενο από τον Διμαρχο.
Επίςθσ πρζπει να καταςτεί ςαφζσ ότι θ αποηθμίωςθ του Προζδρου του
Δ.., δεν ςυνιςτά μιςκό, αλλά μια περιοδικι, ςυμβολικοφ φψουσ
χρθματικι παροχι για τθν παράςταςθ και τθν προεδρεία του ςτισ
ςυνεδριάςεισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α., οι οποίεσ δεν καταλαμβάνουν πλιρεσ ωράριο
εργαςίασ και ςτθν πλειονότθτά τουσ, μάλιςτα, λαμβάνουν χϊρα μετά
τθ λιξθ του ωραρίου των δθμοςίων υπαλλιλων.
Ωςτόςο, ςτο προςωπικό των Δ.Ε.Τ.Α. ωσ ΝΠΚΔ κοινωφελοφσ
χαρακτιρα, ζχουν εφαρμογι, ιδθ από 01.01.2013, οι ωσ άνω
διατάξεισ του ν. 4093/2012 και οι κατ’ εξουςιοδότθςι του υπουργικζσ
αποφάςεισ, ενϊ οι ρυκμίςεισ τθσ Κλαδικισ υλλογικισ φμβαςθσ
Εργαςίασ ςχετικά με τισ αποδοχζσ των υπαλλιλων Δ.Ε.Τ.Α.
καταργοφνται ρθτϊσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ωσ προσ τα μιςκολογικά και
τα βακμολογικά κριτιρια οι Δ.Ε.Τ.Α. ανικουν πλζον ςτο δθμόςιο
τομζα. Εξ αυτοφ του λόγου κα μποροφςε να υποςτθριχκεί θ άποψθ
ότι εφαρμόηεται ιδθ από 01.01.2013 και ςτισ Δ.Ε.Τ.Α. θ διάταξθ περί
επιλογισ αποδοχϊν.
υνεπϊσ και ενόψει των ανωτζρω, μζχρι τισ 31.12.2012 αφενόσ δε
ςυνζτρεχε περίπτωςθ απαγορευμζνθσ καταβολισ διπλοφ μιςκοφ
λόγω τθσ ςυρροισ ςτο ίδιο πρόςωπο των ιδιοτιτων του εν ενεργεία
αςτυνομικοφ και του Προζδρου του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α., αφετζρου δεν
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όφειλε ο εν λόγω δθμόςιοσ υπάλλθλοσ να επιλζξει ανάμεςα ςτισ
αποδοχζσ τθσ οργανικισ του κζςθσ και τθσ αποηθμίωςθσ του αρ. 3
παρ. 7 του ν. 1069/1980. Σοφτο διότι, θ διάταξθ του αρ. 4, με τίτλο
«Επιλογι Αποδοχϊν» του ν. 2198/1994 αναφζρεται ςτουσ Προζδρουσ
Επιχειριςεων του δθμοςίου τομζα, ςτισ οποίεσ δεν περιλαμβάνονταν
οι Δ.Ε.Τ.Α. Θδθ όμωσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4093/2012, με
τισ οποίεσ οι Δ.Ε.Τ.Α. εξομοιϊκθκαν μιςκολογικά και βακμολογικά με
νομικά πρόςωπα του δθμοςίου τομζα, κα μποροφςε να υποςτθριχκεί
θ άποψθ ότι εφαρμόηεται και ςε αυτζσ θ διάταξθ του αρ.4 του ν.
2198/1994 περί επιλογισ αποδοχϊν. ε κάκε περίπτωςθ προτείνω, να
ςταλεί ερϊτθμα προσ το Τπουργείο Εςωτερικϊν μζςω τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.,
ϊςτε να καταςτεί ςαφζσ αν το ηιτθμα επιλογισ αποδοχϊν επθρεάηει
και τισ Δ.Ε.Τ.Α.

3. Ωσ προσ το φψοσ των αποδοχϊν του Προζδρου του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
φμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 3 του ν. 4051/2012 ορίηεται ότι
«3.α. Η αντιμιςκία των δθμάρχων και περιφερειαρχϊν που προβλζπεται
ςτισ διατάξεισ των άρκρων 92 παρ. 2 και 181 παρ. 2 του ν. 3852/2010
(Α` 87) μειϊνεται κατά 10%...δ. Η ιςχφσ των υποπαραγράφων α`, β` και
γ` τθσ παροφςασ παραγράφου αρχίηει από 1.1.2012».
Από τθν ανωτζρω διάταξθ ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 7 του αρ. 3 του ν.
1069/1980, ςυνάγεται ότι, εφόςον καταβάλλεται αποηθμίωςθ ςτον
Πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι Διμαρχοσ, τότε
αυτι κα πρζπει να υπολογίηεται κατ’ ανϊτατο ποςοςτό ςτο 50% των
εξόδων παράςταςθσ του Δθμάρχου, όπωσ αυτά κακορίηονται κάκε
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φορά από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςυμπεριλαμβανομζνων των
εκάςτοτε μειϊςεων.

Η προςαρμογι αυτι δεν είναι αυτοδίκαιθ όςον αφορά το ακριβζσ
ποςοςτό επί των εξόδων παράςταςθσ, ςτο μζτρο που ο νόμοσ
επιβάλλει για τον κακοριςμό του ακριβοφσ ποςοφ τθσ αποηθμίωςθσ του
Προζδρου πρόταςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και ςτθ
ςυνζχεια απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Περιφερείασ. Ωςτόςο, θ
προςαρμογι είναι αυτοδίκαιθ όςον αφορά τισ εκάςτοτε μειϊςεισ που
υφίςτανται τα ζξοδα παράςταςθσ του Δθμάρχου τα οποία αποτελοφν
τθ βάςθ για τον υπολογιςμό τθσ αποηθμίωςθσ του Προζδρου και ωσ
εκ τοφτου θ ανωτζρω διαδικαςία δεν είναι απαραίτθτθ, διότι θ
πρόταςθ του Δ.. και θ ακολουκοφμενθ απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα είναι υποχρεωτικζσ εκ του νόμου μόνο προκειμζνου να γίνει
ο κακοριςμόσ του ποςοςτοφ επί των εξόδων παράςταςθσ.

Άπαξ κακοριςτεί το ποςοςτό, ςτθ ςυνζχεια οι μειϊςεισ ςτα ζξοδα
παράςταςθσ του Δθμάρχου εφαρμόηονται αυτοδικαίωσ κάκε φορά
ςτθν αποηθμίωςθ του Προζδρου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. από τθν θμερομθνία
ιςχφοσ των διατάξεων που προβλζπουν τισ εν λόγω περικοπζσ. Λόγου
χάριν, με δεδομζνο ότι οι μειϊςεισ του ν. 4051/2012 ιςχφουν για τουσ
Δθμάρχουσ από 1.01.2012 ςφμφωνα με ρθτι διάταξθ, θ μιςκοδοςία του
Προζδρου του Δ.. κα πρζπει να προςαρμοςτεί ςτισ εν λόγω μειϊςεισ
με αναδρομικι ιςχφ από 1.01.2012, αφοφ ζχει ωσ νομικό ζρειςμα τθν
εκάςτοτε κανονιςτικι πράξθ (νόμο, υπουργικι απόφαςθ κλπ.) που
προβλζπει τθ μείωςθ. ε κάκε περίπτωςθ, τα αρμόδια όργανα τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. ζχουν διακριτικι ευχζρεια ωσ προσ τον κακοριςμό του
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ποςοςτοφ επί των εξόδων παράςταςθσ του Δθμάρχου (κατ’ ανϊτατο
όριο 50% - αρμόδιο όργανο το Δ..), ζχουν όμωσ δζςμια αρμοδιότθτα
ωσ προσ τισ μειϊςεισ οι οποίεσ ζχουν εκ του νόμου επιβλθκεί ςτα ζξοδα
παράςταςθσ του Δθμάρχου που αποτελοφν τθ βάςθ υπολογιςμοφ για
τθν αποηθμίωςθ του Προζδρου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Επίςθσ υπογραμμίηεται και πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτο φψοσ των
αποδοχϊν του Προζδρου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. θ διάταξθ του άρκρου πρϊτου,
υποπαράγραφοσ Γ περιπτ. 5 του ν. 4093/2012 «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ
2013», ςφμφωνα με τθν οποία ορίηεται ότι «Από 1.1.2013, οι αποδοχζσ,
οι αποηθμιϊςεισ, τα ζξοδα παράςταςθσ και οι πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ
των

Διοικθτϊν,

Τποδιοικθτϊν,

των

Προζδρων,

Αντιπροζδρων,

Διευκυνόντων υμβοφλων, κακϊσ και των μελϊν του Διοικθτικοφ
υμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου
Δικαίου των Διμων και των Περιφερειϊν, κακϊσ και των Νομικϊν
Προςϊπων Κδιωτικοφ Δικαίου αυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των
υνδζςμων των Ο.Σ.Α., αλλά και των ανωνφμων εταιρειϊν, ςτισ οποίεσ
οι Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ κατζχουν ποςοςτό πάνω από το
50% του μετοχικοφ κεφαλαίου, μειϊνονται κατά ποςοςτό πενιντα τοισ
εκατό (50%)».
υνοψίηοντασ, ο Πρόεδροσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. λαμβάνει τθν αποηθμίωςθ που
ορίηεται ςφμφωνα με το αρ. 3 παρ. 7 του ν. 1069/1980, όπωσ αυτι
διαμορφϊνεται ςιμερα από τουσ ν. 4093/2012 και 4051/2012, χωρίσ
να είναι αναγκαςμζνοσ να επιλζξει ανάμεςα ςτισ αποδοχζσ τθσ
οργανικισ του κζςθσ και τθσ εν λόγω κζςθσ του Προζδρου, ςτο μζτρο
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που οι Δ.Ε.Τ.Α. δεν περιλαμβάνονται ςτο δθμόςιο τομζα, όπωσ ζχει
οριοκετθκεί από το ν. 1892/1990.

Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ

17

