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ΔΡΩΣΑΣΑΗ:
Αλ ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. (Γεκνηηθή
Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο), ν νπνίνο από 1.10.2013 είλαη
ζπληαμηνύρνο ηνπ ΟΣΔ, δηθαηνύηαη λα ιακβάλεη θαη ηελ απνδεκίσζε σο
Πξόεδξνο Γ.Σ.

******
Δπί ηνπ σο άλσ ππνβιεζέληνο εξσηήκαηνο έρσ λα ζεκεηώζσ ηα εμήο:
Η. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Σύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 7 ηνπ Ν. 1069/1980, ηνλ Πξόεδξν
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη Γήκαξρνο
κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη γηα ηηο παξερόκελεο ζηελ επηρείξεζε ππεξεζίεο
ηνπ απνδεκίσζε θαζνξηδόκελε κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο
Πεξηθέξεηαο κεηά από πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηρείξεζεο, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ πνζνύ ησλ εμόδσλ
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παξάζηαζεο πνπ εηζπξάηηεη ν Γήκαξρνο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή αλ πξόθεηηαη
γηα θνηλνηηθή επηρείξεζε ην 50% ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο νηθείαο Κνηλόηεηαο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιόγσ αζζέλεηαο ή άδεηαο πέξαλ ηνπ κελόο, ε
απνδεκίσζε απηή θαηαβάιιεηαη εμ εκηζείαο ζε απηόλ θαη ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν ζηνλ Πξόεδξν, ηα κέιε θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα παξέρεηαη, γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο
ζπλεδξηάζεηο απηνύ, απνδεκίσζε.
Η απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειώλ, ηνπ εηζεγεηή θαη γξακκαηέα ηνπ
Γ.. ηεο επηρείξεζεο θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα
Πεξηθέξεηαο κεηά από πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηρείξεζεο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ύςνο ηνπ πνζνύ πνπ
εηζπξάηηνπλ ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ
Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο σο απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Με όκνηα απόθαζε, πνπ εθδίδεηαη κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ, κπνξεί λα νξίδεηαη όηη έλα από ηα κέιε ηνπ έρεη πιήξε
απαζρόιεζε κε ακνηβή ζηελ επηρείξεζε θαη λα θαζνξίδνληαη νη
αξκνδηόηεηέο ηνπ θαη ην ύςνο ηεο ακνηβήο ηνπ.
Σύκθσλα κε ην άξζξν 42 ηος Ν. 3996/2011, Σώκα Δπηζεσξεηώλ
Δξγαζίαο, Θέκαηα Δξγαηηθά, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θιπ, «1.Οη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999 (Α’ 1) όπσο απηό ηζρύεη κεηά
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3863/2010 ( Α’
115), θαζώο θαη

θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ αλαζηνιή

θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο γήξαηνο ή αλαπεξίαο ζε πεξίπησζε πνπ ν
ζπληαμηνύρνο αλαιακβάλεη εξγαζία ή απηναπαζρνιείηαη θαη ππάγεηαη ζηελ
αζθάιηζε ηνπ θνξέα από ηνλ νπνίν ζπληαμηνδνηείηαη, δελ έρνπλ εθαξκνγή
ζηνπο ζπληαμηνύρνπο αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ αξκνδηόηεηαο ηνπ
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Τπνπξγείνπ

Δξγαζίαο

θαη

Κνηλσληθήο

Αζθάιηζεο,

πνπ

έρνπλ

ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.612/1977, όπσο ηζρύεη, θαη ζηνπο
ζπληαμηνύρνπο πνπ ιακβάλνπλ ην εμσηδξπκαηηθό επίδνκα…»
Σύκθσλα κε ην α. 63 παπάγπαθορ 1 ηος ν. 2676 /1999, Σπγρώλεπζε
Αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ, Οθεηιέο ΗΚΑ, ινηπέο δηαηάμεηο (όπσο απηό
αληηθαηαζηάζεθε

κε

ην

α.16

ηος

ν.3863/2010),

Απαζρόιεζε

πληαμηνύρσλ. «Οη ζπληαμηνύρνη ιόγσ γήξαηνο θνξέσλ θύξηαο
αζθάιηζεο πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία, ππόθεηληαη ζηνπο εμήο
πεξηνξηζκνύο: α) Γηα όζνπο δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 55ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο ή ησλ ζπληάμεσλ
, θύξησλ θαη επηθνπξηθώλ β) Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 55νπ έηνπο, ην
πνζό ηεο αθαζάξηζηεο θύξηαο ζύληαμεο ή ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ
αθαζάξηζησλ

θύξησλ

ζπληάμεσλ,

πνπ

ππεξβαίλεη

ηα

ηξηάληα

εκεξνκίζζηα αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, όπσο απηά δηακνξθώλνληαη θάζε
θνξά θαη ηζρύνπλ ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ,
θαηαβάιιεηαη κεησκέλν θαηά 70%. Γηα θάζε ηέθλν πνπ είλαη αλήιηθν ή
ζπνπδάδεη ζε αλώηεξεο ή αλώηαηεο ζρνιέο θαη σο ηελ ζπκπιήξσζε
ηνπ 24νπ έηνπο ή είλαη αλίθαλν γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία , ν
αξηζκόο ησλ αλσηέξσ εκεξνκηζζίσλ πξνζαπμάλεηαη θαηά έμη
εκεξνκίζζηα αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, όπσο απηά δηακνξθώλνληαη θάζε
θνξά.
Σε πεξίπησζε ζπξξνήο ζπληάμεσλ, ε κείσζε γίλεηαη ζην πνζό ηεο
κεγαιύηεξεο θύξηαο ζύληαμεο θαη εθόζνλ απηό δελ επαξθεί, ην
ππόινηπν πνζό πεξηθόπηεηαη από ηελ ακέζσο επόκελε ή επόκελεο ζε
ύςνο θύξηεο ζπληάμεηο.
Εηδηθόηεξα γηα ηνπο δηθαηνύρνπο θαηώηαησλ νξίσλ ζπληάμεσλ, ε
ζύληαμή ηνπο πεξηνξίδεηαη ζην νξγαληθό πνζό, όπσο απηό πξνθύπηεη
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από ηα αζθαιηζηηθά δεδνκέλα. Εάλ ην νξγαληθό ή ηα νξγαληθά πνζά
ππεξβαίλνπλ ηα πξναλαθεξόκελα θαηά πεξίπησζε εκεξνκίζζηα
αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, ηόηε ηα πνζά απηά πεξηθόπηνληαη σο αλσηέξσ.
Τα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηα πξόζσπα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’). Γηα ηνλ απαζρνινύκελν
ζπληαμηνύρν θαηαβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηηο νηθίεο δηαηάμεηο
γηα ηνπο ινηπνύο αζθαιηζκέλνπο εηζθνξέο εξγνδόηε θαη αζθαιηζκέλνπ,
νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ εξγνδόηε θαη ηνλ αζθαιηζκέλν αληίζηνηρα.»
Σύκθσλα κε ηηο παπ. 2 και 3 ηος άπθπος 16 ηος Ν. 3863/2010, Νέν
Αζθαιηζηηθό, (όπσο απηό ανηικαηέζηηζε ην άξζξν 63 ηνπ λ. 2676/1999
σο άλσ), «2.Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο ηζρύνπλ γηα όζνπο ζπληαμηνύρνπο
αλαιάβνπλ εξγαζία ή απηναπαζρνινύληαη ή δηνξηζηνύλ ζε ζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ . 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40), από ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ θαη εθεμήο. Όζνη ζπληαμηνύρνη έρνπλ ήδε
αλαιάβεη εξγαζία ή απηναπαζρνινύληαη ή έρνπλ δηνξηζηεί ζε ζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3833/2010 (ΦΔΚ Α’ 40), θαη έσο ηελ
ηζρύ ηνπ παξόληνο λόκνπ δελ θαηαιακβάλνληαλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 63 ηνπ λ. 2676/1999 (ΦΔΚ 1 Α’), όπσο ίζρπζαλ έσο ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην παξόλ άξζξν, νη αλσηέξσ δηαηάμεηο
εθαξκόδνληαη από 1.1.2013. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 2676/1999
(ΦΔΚ 1 Α’), όπσο απηό ίζρπε έσο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην παξόλ,
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ έσο 31.12.2012 γηα όζνπο ζπληαμηνύρνπο είραλ
ήδε ππαρζεί ζε απηέο έσο ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο. Από 1.1.2013
εθαξκόδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ,
θαηαξγνπκέλεο θάζε αληίζεηεο δηάηαμεο.
3. α. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα
όζνπο ζπληαμηνδνηνύληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθώλ θαη
ηξαηησηηθώλ πληάμεσλ, πνπ εξγάδνληαη εθηόο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ
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ηνκέα όπσο απηόο έρεη νξηνζεηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α’) ή απηναπαζρνινύληαη.
Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2592/1998 ( ΦΔΚ 57 Α’),
θαζώο θαη ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 7 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ πδ.169/2007,
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ.
β.

Οη ζπληαμηνύρνη ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, ππνρξενύληαη πξηλ

αλαιάβνπλ εξγαζία ή απηναπαζρνιεζνύλ, λα δειώζνπλ ηνύην ζηελ
Τπεξεζία πληάμεσλ ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. Παξάιεηςε
ηεο δειώζεσο ζπλεπάγεηαη θαηαινγηζκό ζε βάξνο ηνπ ζπληαμηνύρνπ ηνπ
πνζνύ ησλ ζπληάμεσλ πνπ έιαβε θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο
ηνπ ή θαηά ην δηάζηεκα πνπ απηναπαζρνιείην, θαη πξόζηηκν επί ηνπ
θαηαινγηζζέληνο πνζνύ ίζν κε ην λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο.»
Σύκθσλα κε ην α. 2 παπ.2 ηος ν. 3833/2010: «….Οη δηαηάμεηο ηεο
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηα αηξεηά όξγαλα
ΟΤΑ , ηνπο δηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο, πξνέδξνπο, αληηπξνέδξνπο θαη ηα
κέιε ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ ΝΠΔΔ, ηνπο πξνέδξνπο ,
αληηπξνέδξνπο θαη ηα κέιε ησλ αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ, ηνπο
πξνέδξνπο, αληηπξνέδξνπο, δηεπζύλνληεο ζπκβνύινπο θαη ηα κέιε
δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ, θαζώο θαη ζην πάζεο θύζεσο πξνζσπηθό
ησλ ΝΠΙΔ πνπ αλήθνπλ ζην Κξάηνο , ζε ΝΠΔΔ ή ζε ΟΤΑ…».
Σύκθσλα κε ην άπθπο 8 παπάγπαθορ 14 ηος ν. 2592/1998,
Αλαπξνζαξκνγή

ζπληάμεσλ

Γεκνζίνπ,

«14.

Οη

ζπληάμεηο

ησλ

ζπληαμηνύρσλ ηνπ Γεκνζίνπ, γεληθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όζσλ
ιακβάλνπλ βνπιεπηηθή ζύληαμε ή ρνξεγία, νη νπνίνη ππεξεηνύλ ή
πξνζιακβάλνληαη ζε ζέζεηο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα, όπσο απηόο
νξίδεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 (Α` 65) θαη
ιακβάλνπλ ζύληαμε ή ρνξεγία, θαηά πεξίπησζε θαη απνδνρέο ζπγρξόλσο,
5

θαηαβάιινληαη κεησκέλεο θαηά 70% κε εμαίξεζε ηηο ζπληάμεηο πνπ
θαηαβάιινληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ 1897/1990 (Α` 120) θαη
1977/1991 (Α` 185), ηηο εμ ηδίνπ δηθαηώκαηνο πνιεκηθέο ζπληάμεηο πνπ
θαηαβάιινληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Πνιεκηθώλ πληάμεσλ,
θαζώο θαη ηηο εμ ηδίνπ δηθαηώκαηνο ζπληάμεηο παζόλησλ ζηελ ππεξεζία
θαη εμαηηίαο απηήο...
Οη δηνξηδόκελνη ζε ζέζεηο πξνέδξσλ ή κειώλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ,
θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ζύληαμε από ην
Γεκόζην ή από νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθό θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο
κπνξνύλ, αληί ηεο ππαγσγήο ηνπο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ
εδαθίνπ, λα επηιέμνπλ κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πνπ
απεπζύλνπλ ηόζν πξνο ηελ ππεξεζία ηνπο, όζν θαη πξνο ηνλ νηθείν
αζθαιηζηηθό θνξέα, ηελ ππαγσγή ηνπο ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 9 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2469/1997 (Α` 38).»
Ζ παξάγξαθνο 14 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν πξώην
παξάγξαθνο Β. πεξ.1β Ν.4093/2012,ΦΔΚ Α 222/12.11.2012.Με ηελ
πεξ.1γ ηεο απηήο παξαγξάθνπ ηνπ απηνύ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη:
"γ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2592/1998, όπσο
ηξνπνπνηνύληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο έρνπλ
εθαξκνγή θαη γηα όζνπο ιακβάλνπλ ηαπηόρξνλα κε ηε ζύληαμε ή ηε
ρνξεγία, θαηά πεξίπησζε, βνπιεπηηθή απνδεκίσζε ή αληηκηζζία σο αηξεηά
όξγαλα ησλ Ο.Σ.Α. α` θαη β` βαζκνύ".
Σύκθσλα κε ηελ παπάγπαθο 9 ηος άπθπος 6 ηος ν. 2469/1997, «Οη
δηνξηδόκελνη ζε ζέζεηο πξνέδξσλ ή κειώλ Δηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ ή
εμσηεξηθώλ ζπκβνύισλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, νη νπνίνη
ιακβάλνπλ ζύληαμε από ην Δεκόζην ή από νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθό
θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, ιακβάλνπλ ην ήκηζπ ησλ πξνβιεπόκελσλ
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ακνηβώλ ηεο ζέζεο. ηηο απνδνρέο ηεο ζέζεο δελ πεξηιακβάλνληαη ηπρόλ
έμνδα παξαζηάζεσο , ηα νπνία όκσο δελ είλαη δπλαηόλ λα ππεξβαίλνπλ ην
½ ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο. Η γλσζηνπνίεζε ιήςεο ζύληαμεο από ην
Γεκόζην ή από νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθό θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο
γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο δήισζεο από ηνλ ελδηαθεξόκελν. Η
δήισζε ππνβάιιεηαη εληόο δεθαεκέξνπ από ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνύ
ζηνλ νηθείν ζπληαμηνδνηηθό θνξέα θαη ζηελ ππεξεζία ζηελ νπνία
δηνξίδεηαη γηα ηηο πεξαηηέξσ θαηά πεξίπησζε ελέξγεηεο».
Σύκθσλα κε ην άπθπο 1 παπάγπαθορ 6 ηος ν. 1256/1982, Η αιεζηλή
έλλνηα ηεο παξ.1 ηνπ α.9 ηνπ λ.1232/1982 γηα «ηελ επαλαθνξά ζε ηζρύ,
ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 4352/1964 θαη
άιιεο δηαηάμεηο» είλαη όηη ζην δεκόζην ηνκέα πεξηιακβάλνληαη όινη νη
θξαηηθνί θνξείο αλεμάξηεηα από ην θαζεζηώο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ ή
κηθηνύ δηθαίνπ πνπ ηνπο δηέπεη, ήηνη: α) νη Κξαηηθέο ή Γεκόζηεο ππεξεζίεο,
όπσο εθπξνζσπνύληαη από ην λνκηθό πξόζσπν ηνπ Γεκνζίνπ, β) νη
Κξαηηθνί ή Γεκόζηνη Οξγαληζκνί ζαλ θξαηηθά λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ… ’ απηή ηελ πεξίπησζε πεξηιακβάλνληαη θαη νη ΟΣΑ, γ) νη
Κξαηηθέο ή Γεκόζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο όπσο ε ΓΔΗ , ν
ΟΣΔ, ε ΔΡΣ θιπ, δ)ηα Κνηλσθειή Ιδξύκαηα ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα πνπ
πεξηήιζαλ ζην Γεκόζην θαη ρξεκαηνδνηνύληαη ή επηρνξεγνύληαη από
απηό…., ε) νη Σξαπεδηηηθέο θαη άιιεο αλώλπκεο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο είηε ηα
θαηά ηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο λνκηθά πξόζσπα έρνπλ ην ζύλνιν ή
ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρώλ ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ είηε έρνπλ θξαηηθό
πξνλόκην

ή θξαηηθή επηρνξήγεζε, όπσο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε

Αγξνηηθή Σξάπεδα, ε Δζληθή Σξάπεδα, ε Κηεκαηηθή Σξάπεδα, ε Δκπνξηθή
Σξάπεδα, ε Διιεληθή Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλαπηύμεσο θ.α., ζη) ηα
θξαηηθά λνκηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί από ην λόκν ή ηα
δηθαζηήξηα σο λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ, όπσο ν Οξγαληζκόο
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πγθνηλσληώλ Διιάδνο, ν Απηόλνκνο ηαθηδηθόο Οξγαληζκόο θαη πνπ
ρξεκαηνδνηνύληαη

ή

επηρνξεγνύληαη

από

νπνηνδήπνηε

ησλ

πξναλαθεξόκελσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, δ) Οη ζπγαηξηθέο αλώλπκεο
εηαηξίεο ησλ πην πάλσ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ησλ εδαθίσλ α-ζη απηήο ηεο
παξαγξάθνπ πνπ ειέγρνληαη άκεζα ή έκκεζα από απηά.
Σύκθσλα κε ην α.51 ηνπ Ν. 1892/1990, όπσο απηό ζπκπιεξώζεθε δηα
ηνπ άξζξνπ 4 παξ.6 ηνπ Ν. 1943/1991, νξίδεηαη όηη: Ο θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 1 παξ.6 ηνπ Ν.1256/1982 δεκόζηνο ηνκέαο πεξηιακβάλεη
κόλν: α. Σηο θάζε είδνπο δεκόζηεο ππεξεζίεο, πνπ ππάγνληαη ζην λνκηθό
πξόζσπν ηνπ δεκνζίνπ θαη εθπξνζσπνύληαη από απηό β. Σα θάζε είδνπο
λ.π.δ.δ., εμαηξνπκέλσλ ησλ Υξεκαηηζηεξίσλ αμηώλ, είηε απηά απνηεινύλ
νξγαληζκνύο θαηά ηόπν είηε θαζ’ ύιελ απηνδηνίθεζεο γ. Σηο θάζε είδνπο
θξαηηθέο ή δεκόζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο,
θαζώο θαη λ.π.η.δ. δεκόζηνπ ραξαθηήξα πνπ επηδηώθνπλ θνηλσθειείο ή
άιινπο δεκόζηνπο ζθνπνύο δ. Σηο ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ ζην λνκηθό
πξόζσπν ηνπ Γεκνζίνπ, είηε ζην ζύλνιό ηνπο, είηε θαηά πιεηνςεθία ε. Σηο
θάζε είδνπο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο πεξηπηώζεηο β θαη γ , εθηόο από ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΤΑ.

ΗΗ. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖΝ ΤΠΟ ΚΡΗΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ
Από ην ζπλδπαζκό ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ζαθώο πξνθύπηεη όηη,
ζςνηαξιούσοι, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ζέζε Πποέδπος Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ζε νομικό ππόζωπο ιδιωηικού δικαίος πος ανήκει ζε
ΟΣΑ, θαη ζπγθεθξηκέλα Πξνέδξνπ Γ.Σ. Γ.Δ.Υ.Α., δικαιούνηαι ηηρ
αποζημίωζηρ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 7 ηνπ Ν.
1069/1980. Ωζηόζν, όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ηεο ζύληαμήο ηνπο, έρεη
8

πιήξε εθαξκνγή ε σο άλσ δηάηαμε ηνπ άπθπος 63 ηος ν. 2676/1999,
όπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην νόμο 3863/2010.
Κξίζηκν, ινηπόλ ελ πξνθεηκέλσ, είλαη λα ιεθζνύλ ππόςε νη ηδηαίηεξεο
ηδηόηεηεο

(πρ.

ειηθία,

ύπαξμε

ηέθλσλ,

εκεξνκελία

αλάιεςεο

θαζεθόλησλ θιπ) πνπ αθνξνύλ ζην πξόζσπν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΓΣ
Γ.Δ.Υ.Α., πξνθεηκέλνπ, πέξαλ ηεο απνδεκίσζεο ηνπ άξζξνπ 3 παξ.7 ηνπ
λ.1069/1980 πνπ εθείλνο δηθαηνύηαη, λα ππνινγηζηεί ην αθξηβέο πνζό ηεο
ζύληαμεο πνπ πξέπεη λα ιάβεη.

Αζήλα, 20.1.2014
Ο Γλσκνδνηώλ Γηθεγόξνο
Πάλνο Κ. Επγνύξεο
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