ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Επί του υπ’ αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2027/21.02.2014
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. αν ζχουν εφαρμογι ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ και ιδίωσ ςτον Πρόεδρο και τον
Αντιπρόεδρο τθσ, οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1, εδάφιο πρώτο, του
άρκρου 16 του ν. 3863/2010.

Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Σφμφωνα με το άρκρο 3 παράγραφοσ 7 του Ν. 1069/1980 ορίηεται ότι
«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 ςτισ ςυνεδριάςεισ αυτοφ, αποηθμίωςθ.
Η αποηθμίωςθ του Προζδρου, των μελϊν, του ειςθγθτι και γραμματζα
του Δ.. τθσ επιχείρθςθσ κακορίηεται με απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Περιφζρειασ μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
τθσ Επιχείρθςθσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το φψοσ του ποςοφ που
ειςπράττουν τα μζλθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ υμβουλίου του
οικείου Διμου ι Κοινότθτασ ωσ αποηθμίωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ
ςυνεδριάςεισ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου. Με όμοια
απόφαςθ, που εκδίδεται μετά από ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου, μπορεί να ορίηεται ότι ζνα από τα μζλθ του ζχει πλιρθ
απαςχόλθςθ με αμοιβι ςτθν επιχείρθςθ και να κακορίηονται οι
αρμοδιότθτζσ του και το φψοσ τθσ αμοιβισ του».

Σφμφωνα με το άρκρο 42 του Ν. 3996/2011, Σώμα Επικεωρθτών
Εργαςίασ, Θζματα Εργατικά, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ κλπ, «1.Οι διατάξεισ
του άρκρου 63 του ν.2676/1999 (Α’ 1) όπωσ αυτό ιςχφει μετά τθν
αντικατάςταςι του με τθν παρ.1 του άρκρου 16 του ν. 3863/2010 ( Α’
115), κακϊσ και καταςτατικζσ διατάξεισ που προβλζπουν αναςτολι
καταβολισ τθσ ςφνταξθσ γιρατοσ ι αναπθρίασ ςε περίπτωςθ που ο
ςυνταξιοφχοσ αναλαμβάνει εργαςία ι αυτοαπαςχολείται και υπάγεται
ςτθν αςφάλιςθ του φορζα από τον οποίο ςυνταξιοδοτείται, δεν ζχουν
εφαρμογι

ςτουσ

ςυνταξιοφχουσ

αςφαλιςτικϊν

οργανιςμϊν

αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, που
ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί με τισ διατάξεισ του ν.612/1977, όπωσ ιςχφει,
και ςτουσ ςυνταξιοφχουσ που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα…»

Σφμφωνα με το α. 63 παράγραφοσ 1 του ν. 2676 /1999, Συγχώνευςθ
Αςφαλιςτικών ταμείων, Οφειλζσ ΙΚΑ , λοιπζσ διατάξεισ ( όπωσ αυτό
αντικαταςτάκθκε

με

το

α.16

του

ν.3863/2010),

Απαςχόλθςθ

υνταξιοφχων. «Οι ςυνταξιοφχοι λόγω γιρατοσ φορζων κφριασ
αςφάλιςθσ που αναλαμβάνουν εργαςία, υπόκεινται ςτουσ εξισ
περιοριςμοφσ: α) Για όςουσ δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 55ο ζτοσ τθσ
θλικίασ τουσ αναςτζλλεται θ καταβολι τθσ ςφνταξθσ ι των ςυντάξεων
, κφριων και επικουρικϊν β) Μετά τθ ςυμπλιρωςθ του 55ου ζτουσ, το
ποςό τθσ ακακάριςτθσ κφριασ ςφνταξθσ ι του ακροίςματοσ των
ακακάριςτων κφριων ςυντάξεων, που υπερβαίνει τα τριάντα
θμερομίςκια ανειδίκευτου εργάτθ, όπωσ αυτά διαμορφϊνονται κάκε
φορά και ιςχφουν τθν 31θ Δεκεμβρίου του προθγοφμενου ζτουσ ,
καταβάλλεται μειωμζνο κατά 70%. Για κάκε τζκνο που είναι ανιλικο
ι ςπουδάηει ςε ανϊτερεσ ι ανϊτατεσ ςχολζσ και ωσ τθν ςυμπλιρωςθ
του 24ου ζτουσ ι είναι ανίκανο για κάκε βιοποριςτικι εργαςία , ο
αρικμόσ των ανωτζρω θμερομιςκίων προςαυξάνεται κατά ζξι
θμερομίςκια ανειδίκευτου εργάτθ, όπωσ αυτά διαμορφϊνονται κάκε
φορά.
Σε περίπτωςθ ςυρροισ ςυντάξεων, θ μείωςθ γίνεται ςτο ποςό τθσ
μεγαλφτερθσ κφριασ ςφνταξθσ και εφόςον αυτό δεν επαρκεί, το
υπόλοιπο ποςό περικόπτεται από τθν αμζςωσ επόμενθ ι επόμενεσ ςε
φψοσ κφριεσ ςυντάξεισ.

Ειδικότερα για τουσ δικαιοφχουσ κατϊτατων ορίων ςυντάξεων, θ
ςφνταξι τουσ περιορίηεται ςτο οργανικό ποςό, όπωσ αυτό προκφπτει
από τα αςφαλιςτικά δεδομζνα. Εάν το οργανικό ι τα οργανικά ποςά
υπερβαίνουν τα προαναφερόμενα κατά περίπτωςθ θμερομίςκια
ανειδίκευτου εργάτθ, τότε τα ποςά αυτά περικόπτονται ωσ ανωτζρω.
Τα ανωτζρω ζχουν εφαρμογι και ςτα πρόςωπα τθσ παραγράφου 2
του άρκρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’). Για τον απαςχολοφμενο
ςυνταξιοφχο καταβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από τισ οικίεσ
διατάξεισ για τουσ λοιποφσ αςφαλιςμζνουσ ειςφορζσ εργοδότθ και
αςφαλιςμζνου,

οι

οποίεσ

βαρφνουν

τον

εργοδότθ

και

τον

αςφαλιςμζνο αντίςτοιχα.»

Σφμφωνα με τισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 16 του Ν. 3863/2010, Νζο
Αςφαλιςτικό, (όπωσ αυτό αντικατζςτθςε το άρκρο 63 του ν. 2676/1999
ωσ άνω), «2.Οι ανωτζρω ρυκμίςεισ ιςχφουν για όςουσ ςυνταξιοφχουσ
αναλάβουν εργαςία ι αυτοαπαςχολοφνται ι διοριςτοφν ςε κζςεισ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 2 του ν . 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40), από τθ
δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου και εφεξισ. Όςοι ςυνταξιοφχοι ζχουν
ιδθ αναλάβει εργαςία ι αυτοαπαςχολοφνται ι ζχουν διοριςτεί ςε
κζςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40),
και ζωσ τθν ιςχφ του παρόντοσ νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τισ
διατάξεισ του άρκρου 63 του ν. 2676/1999 ( ΦΕΚ 1 Α’), όπωσ ίςχυςαν
ζωσ τθν αντικατάςταςι του με το παρόν άρκρο, οι ανωτζρω διατάξεισ
εφαρμόηονται από 1.1.2013. Οι διατάξεισ του άρκρου 63 του ν.
2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α’), όπωσ αυτό ίςχυε ζωσ τθν αντικατάςταςι του με
το παρόν, εξακολουκοφν να ιςχφουν ζωσ 31.12.2012 για όςουσ
ςυνταξιοφχουσ είχαν ιδθ υπαχκεί ςε αυτζσ ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του

παρόντοσ. Από 1.1.2013 εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ αυτι οι
διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, καταργουμζνθσ κάκε αντίκετθσ
διάταξθσ.
3. α. Οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ ζχουν ανάλογθ εφαρμογι και για
όςουσ ςυνταξιοδοτοφνται με βάςθ τισ διατάξεισ του Κϊδικα Πολιτικϊν
και τρατιωτικϊν υντάξεων, που εργάηονται εκτόσ του ευρφτερου
δθμόςιου τομζα όπωσ αυτόσ ζχει οριοκετθκεί με τισ διατάξεισ τθσ παρ.
6 του άρκρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α’) ι αυτοαπαςχολοφνται.
Οι διατάξεισ τθσ παρ. 14 του άρκρου 8 του ν. 2592/1998 ( ΦΕΚ 57 Α’),
κακϊσ και των παραγράφων 1 ζωσ 7 του άρκρου 58 του πδ.169/2007,
εξακολουκοφν να ιςχφουν.
β. Οι ςυνταξιοφχοι τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, υποχρεοφνται πριν
αναλάβουν εργαςία ι αυτοαπαςχολθκοφν, να δθλϊςουν τοφτο ςτθν
Τπθρεςία υντάξεων του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. Παράλειψθ
τθσ δθλϊςεωσ ςυνεπάγεται καταλογιςμό ςε βάροσ του ςυνταξιοφχου
του ποςοφ των ςυντάξεων που ζλαβε κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ
εργαςίασ του ι κατά το διάςτθμα που αυτοαπαςχολείτο, και πρόςτιμο
επί του καταλογιςκζντοσ ποςοφ ίςο με το νόμιμο τόκο υπερθμερίασ.»

Σφμφωνα με το α. 2 παρ.2 του ν. 3833/2010: «….Οι διατάξεισ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου ζχουν εφαρμογι και για τα αιρετά
όργανα

ΟΤΑ,

τουσ

διοικθτζσ,

υποδιοικθτζσ,

προζδρουσ,

αντιπροζδρουσ και τα μζλθ των ςυλλογικϊν οργάνων διοίκθςθσ των
ΝΠΔΔ, τουσ προζδρουσ , αντιπροζδρουσ και τα μζλθ των ανεξάρτθτων
διοικθτικϊν αρχϊν, τουσ προζδρουσ, αντιπροζδρουσ, διευκφνοντεσ
ςυμβοφλουσ και τα μζλθ διοικθτικϊν ςυμβουλίων, κακϊσ και ςτο

πάςθσ φφςεωσ προςωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που ανικουν ςτο Κράτοσ, ςε
Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Τ.Α…».

Σφμφωνα με το άρκρο 8 παράγραφοσ 14 του ν. 2592/1998,
Αναπροςαρμογι ςυντάξεων Δθμοςίου, «14. Οι ςυντάξεισ των
ςυνταξιοφχων του Δθμοςίου, γενικά, ςυμπεριλαμβανομζνων όςων
λαμβάνουν βουλευτικι ςφνταξθ ι χορθγία, οι οποίοι υπθρετοφν ι
προςλαμβάνονται ςε κζςεισ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ
αυτόσ ορίηεται ςτθν παρ. 6 του άρκρου 1 του ν. 1256/1982 (Α` 65) και
λαμβάνουν ςφνταξθ ι χορθγία, κατά περίπτωςθ και αποδοχζσ
ςυγχρόνωσ, καταβάλλονται μειωμζνεσ κατά 70% με εξαίρεςθ τισ
ςυντάξεισ που καταβάλλονται με βάςθ τισ διατάξεισ των νόμων
1897/1990 (Α` 120) και 1977/1991 (Α` 185), τισ εξ ιδίου δικαιϊματοσ
πολεμικζσ ςυντάξεισ που καταβάλλονται με βάςθ τισ διατάξεισ του
Κϊδικα Πολεμικϊν υντάξεων, κακϊσ και τισ εξ ιδίου δικαιϊματοσ
ςυντάξεισ πακόντων ςτθν υπθρεςία και εξαιτίασ αυτισ...
Οι διοριηόμενοι ςε

κζςεισ προζδρων ι

μελϊν Διοικθτικϊν

Συμβουλίων, φορζων του δθμόςιου τομζα, οι οποίοι λαμβάνουν
ςφνταξθ από το Δθμόςιο ι από οποιονδιποτε αςφαλιςτικό φορζα
κφριασ αςφάλιςθσ μποροφν, αντί τθσ υπαγωγισ τουσ ςτισ ρυκμίςεισ
του προθγοφμενου εδαφίου, να επιλζξουν με υπεφκυνθ διλωςθ του
ν. 1599/1986 που απευκφνουν τόςο προσ τθν υπθρεςία τουσ, όςο και
προσ τον οικείο αςφαλιςτικό φορζα, τθν υπαγωγι τουσ ςτισ ρυκμίςεισ
τθσ παρ. 9 του άρκρου 6 του ν. 2469/1997 (Α` 38).»

Η παράγραφοσ 14 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο πρώτο
παράγραφοσ Β. περ.1β Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/12.11.2012. Με τθν

περ.1γ τθσ αυτισ παραγράφου του αυτοφ άρκρου και νόμου ορίηεται
ότι:
"γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 14 του άρκρου 8 του ν. 2592/1998, όπωσ
τροποποιοφνται με τισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ ζχουν
εφαρμογι και για όςουσ λαμβάνουν ταυτόχρονα με τθ ςφνταξθ ι τθ
χορθγία, κατά περίπτωςθ, βουλευτικι αποηθμίωςθ ι αντιμιςκία ωσ
αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α` και β` βακμοφ".

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 9 του άρκρου 6 του ν. 2469/1997, «Οι
διοριηόμενοι ςε κζςεισ προζδρων ι μελϊν Διοικθτικϊν Συμβουλίων ι
εξωτερικϊν ςυμβοφλων φορζων του δθμόςιου τομζα, οι οποίοι
λαμβάνουν

ςφνταξθ

από

το

Δθμόςιο

ι

από

οποιονδιποτε

αςφαλιςτικό φορζα κφριασ αςφάλιςθσ, λαμβάνουν το ιμιςυ των
προβλεπόμενων αμοιβϊν τθσ κζςθσ. τισ αποδοχζσ τθσ κζςθσ δεν
περιλαμβάνονται τυχόν ζξοδα παραςτάςεωσ, τα οποία όμωσ δεν είναι
δυνατόν να υπερβαίνουν το ½ του ποςοφ τθσ ςφνταξθσ. Η
γνωςτοποίθςθ λιψθσ ςφνταξθσ από το Δθμόςιο ι από οποιονδιποτε
αςφαλιςτικό φορζα κφριασ αςφάλιςθσ γίνεται με τθν υποβολι ςχετικισ
διλωςθσ από τον ενδιαφερόμενο. Η διλωςθ υποβάλλεται εντόσ
δεκαθμζρου από τθν θμερομθνία διοριςμοφ ςτον οικείο ςυνταξιοδοτικό
φορζα και ςτθν υπθρεςία ςτθν οποία διορίηεται για τισ περαιτζρω κατά
περίπτωςθ ενζργειεσ».

Σφμφωνα με το άρκρο 1 παράγραφοσ 6 του ν. 1256/1982, Η αλθκινι
ζννοια τθσ παρ.1 του α.9 του ν.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: 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… ’ αυτι τθν περίπτωςθ περιλαμβάνονται
και οι ΟΣΑ, γ) οι Κρατικζσ ι Δθμόςιεσ και παραχωρθκείςεσ επιχειριςεισ
όπωσ θ ΔΕΗ , ο ΟΣΕ, θ ΕΡΣ κλπ, δ) τα Κοινωφελι Ιδρφματα του Αςτικοφ
Κϊδικα που περιιλκαν ςτο Δθμόςιο και χρθματοδοτοφνται ι
επιχορθγοφνται από αυτό…., ε) οι Σραπεηιτικζσ και άλλεσ ανϊνυμεσ
εταιρίεσ 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 τθσ Ελλάδοσ, θ Αγροτικι Σράπεηα, θ
Εκνικι Σράπεηα, θ Κτθματικι Σράπεηα, θ Εμπορικι Σράπεηα, θ Ελλθνικι
Σράπεηα Βιομθχανικισ Αναπτφξεωσ κ.α., ςτ) τα κρατικά νομικά
πρόςωπα που ζχουν χαρακτθριςτεί από το νόμο ι τα δικαςτιρια ωσ
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου, όπωσ ο Οργανιςμόσ υγκοινωνιϊν
Ελλάδοσ,

ο

Αυτόνομοσ

χρθματοδοτοφνται

ι

ταφιδικόσ

επιχορθγοφνται

Οργανιςμόσ
από

και

που

οποιοδιποτε

των

προαναφερόμενων νομικϊν προςϊπων, η) Οι κυγατρικζσ ανϊνυμεσ
εταιρίεσ των πιο πάνω Νομικϊν Προςϊπων των εδαφίων α-ςτ αυτισ τθσ
παραγράφου που ελζγχονται άμεςα ι ζμμεςα από αυτά.

Σφμφωνα με το α.51 του Ν. 1892/1990, όπωσ αυτό ςυμπλθρώκθκε δια
του άρκρου 4 παρ.6 του Ν. 1943/1991, ορίηεται ότι: Ο κατά τισ
διατάξεισ του άρκρου 1 παρ.6 του Ν.1256/1982 δθμόςιοσ τομζασ
περιλαμβάνει μόνο: α. Σισ κάκε είδουσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, που

υπάγονται ςτο νομικό πρόςωπο του δθμοςίου και εκπροςωποφνται από
αυτό β. Σα κάκε είδουσ ν.π.δ.δ., εξαιρουμζνων των Χρθματιςτθρίων
αξιϊν, είτε αυτά αποτελοφν οργανιςμοφσ κατά τόπο είτε κακ’ φλθν
αυτοδιοίκθςθσ γ. Σισ κάκε είδουσ κρατικζσ ι δθμόςιεσ και
παραχωρθκείςεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ, κακϊσ και ν.π.ι.δ.
δθμόςιου χαρακτιρα που επιδιϊκουν κοινωφελείσ ι άλλουσ δθμόςιουσ
ςκοποφσ δ. Σισ τράπεηεσ που ανικουν ςτο νομικό πρόςωπο του
Δθμοςίου, είτε ςτο ςφνολό τουσ, είτε κατά πλειοψθφία ε. Σισ κάκε
είδουσ κυγατρικζσ εταιρίεσ των νομικϊν προςϊπων που αναφζρονται
ςτισ περιπτϊςεισ β και γ, εκτόσ από τισ επιχειριςεισ των ΟΤΑ.

ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΤΠΟ ΚΡΙΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ

Από το ςυνδυαςμό των ωσ άνω διατάξεων ςαφώσ προκφπτει ότι,
ςυνταξιοφχοι,

οι

οποίοι

αναλαμβάνουν

κζςθ

Προζδρου,

Αντιπροζδρου ι μελών Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε νομικό πρόςωπο
ιδιωτικοφ δικαίου που ανικει ςε ΟΣΑ, και ςυγκεκριμζνα Προζδρου,
Αντιπροζδρου και μελών Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α., δικαιοφνται τθσ αποηθμίωςθσ
που προβλζπει το άρκρο 3 παράγραφοσ 7 του Ν. 1069/1980. Ωςτόςο,
όςον αφορά ςτθν καταβολι τθσ ςφνταξισ τουσ, ζχει πλιρθ εφαρμογι θ
ωσ άνω διάταξθ του άρκρου 63 του ν. 2676/1999, όπωσ αυτι
αντικαταςτάκθκε με το νόμο 3863/2010.

Κρίςιμο, λοιπόν εν προκειμζνω, είναι να λθφκοφν υπόψθ οι
ιδιαίτερεσ ιδιότθτεσ (πχ. θλικία, φπαρξθ τζκνων, θμερομθνία
ανάλθψθσ κακθκόντων κλπ) που αφοροφν ςτο πρόςωπο του
Προζδρου, του Αντιπροζδρου και των μελϊν του Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.,

προκειμζνου, πζραν τθσ αποηθμίωςθσ του άρκρου 3 παρ.7 του
ν.1069/1980 που εκείνοι δικαιοφνται, να υπολογιςτεί το ακριβζσ ποςό
τθσ ςφνταξθσ που πρζπει να λάβουν.

Ακινα, 26.02.2014
Ο Γνωμοδοτών Δικθγόροσ
Πάνοσ Κ. Ζυγοφρθσ

