ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ
οσ

ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 όροφοσ) ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235
ΚΙΝ:6977506705
E-mail: pzygouris@gmail.com

Επί του με αρικμ. πρωτ. 2072/09.09.2014 ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
κατόπιν ςχετικοφ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΕΡΩΣΑΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α.
1. Αν ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςτθ νζα
Δθμοτικι Περίοδο, ο οποίοσ είναι ςυνταξιοφχοσ ςτρατιωτικόσ, άνω των
55 ετϊν χωρίσ ανιλικα τζκνα, δικαιοφται να λαμβάνει και τθν
αποηθμίωςθ του Πρόεδρου τθσ Δ.Ε.Υ.Α., ςφμφωνα με το αρ. 3 παρ. 3
του ν. 1069/1980.
2. Σε περίπτωςθ καταφατικισ απάντθςθσ ςτο ωσ άνω ερϊτθμα, ποιο
είναι το φψοσ τθσ εν λόγω αποηθμίωςθσ, δεδομζνου ότι ο Διμοσ … ζχει
κάτω από 20.000 κατοίκουσ.
3. Βάςει ποιων διατάξεων κα υπολογιςτεί το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ
μζλουσ του Δ.Σ. με πλιρθ απαςχόλθςθ κατθγορίασ εκπαίδευςθσ ΔΕ,
δεδομζνου ότι, θ Δ.Ε.Υ.Α. για τθ μιςκοδοςία του προςωπικοφ τθσ
εφαρμόηει το ενιαίο μιςκολόγιο;

Επί των ωσ άνω ερωτθμάτων θ γνϊμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
-Ωσ προσ το πρϊτο και το δεφτερο ερϊτθμα
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 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Σφμφωνα με το άρκρο 3 παράγραφοσ 7 του Ν. 1069/1980 ορίηεται ότι
«Στον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 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 Συμβουλίου 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. Σε περίπτωςθ απουςίασ του Προζδρου του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου 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 Συμβουλίου, μπορεί να παρζχεται , για τθ ςυμμετοχι ςτισ
ςυνεδριάςεισ αυτοφ, αποηθμίωςθ.
Η αποηθμίωςθ του Προζδρου, των μελϊν, του ειςθγθτι και γραμματζα
του Δ.Σ. τθσ επιχείρθςθσ κακορίηεται με απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Περιφζρειασ μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
τθσ Επιχείρθςθσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το φψοσ του ποςοφ που
ειςπράττουν τα μζλθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ Συμβουλίου 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
Συμβουλίου, μπορεί να ορίηεται ότι ζνα από τα μζλθ του ζχει πλιρθ
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απαςχόλθςθ με αμοιβι ςτθν επιχείρθςθ και να κακορίηονται οι
αρμοδιότθτζσ του και το φψοσ τθσ αμοιβισ του».
Η αντιμιςκία δε του Δθμάρχου κακορίηεται με βάςθ το αρ. 92 του ν.
3852/2010, ςφμφωνα με το οποίο «Η Αντιμιςκία των δθμάρχων ςε
διμουσ με πλθκυςμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων
είναι ιςόποςθ με το ςφνολο των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν του Γενικοφ
Γραμματζα Υπουργείου, των δθμάρχων των διμων με πλθκυςμό από
είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ζωσ εκατό χιλιάδεσ (100.000) κατοίκουσ είναι
ιςόποςθ με το ογδόντα τοισ εκατό (80%) των ανωτζρω αποδοχϊν και
των δθμάρχων των διμων με πλθκυςμό κάτω των είκοςι χιλιάδων
(20.000) κατοίκων είναι ιςόποςθ με το εξιντα τοισ εκατό (60%) των
ανωτζρω αποδοχϊν».

Σφμφωνα με το άρκρο 42 του Ν. 3996/2011, Σϊμα Επικεωρθτϊν
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 Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, που
ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί με τισ διατάξεισ του ν.612/1977, όπωσ ιςχφει,
και ςτουσ ςυνταξιοφχουσ που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα…»
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Σφμφωνα με το α. 63 παράγραφοσ 1 του ν. 2676 /1999, Συγχϊνευςθ
Αςφαλιςτικϊν ταμείων, Οφειλζσ ΙΚΑ , λοιπζσ διατάξεισ ( όπωσ αυτό
αντικαταςτάκθκε

με

το

α.16

του

ν.3863/2010),

Απαςχόλθςθ

Συνταξιοφχων. «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.
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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
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και Στρατιωτικϊν Συντάξεων, 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
Υπθρεςία Συντάξεων 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 ΝΠΙΔ που ανικουν ςτο Κράτοσ , ςε
ΝΠΔΔ ι ςε ΟΤΑ…».

Tζλοσ επιςθμαίνεται ότι με τθν παράγραφο Γ, υποπαράγραφο Γ1
περιπτ. 5 του ν. 4093/2012 προβλζπεται ότι «Από 1.1.2013, οι
αποδοχζσ, οι αποηθμιϊςεισ, τα ζξοδα παράςταςθσ και οι πάςθσ φφςεωσ
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αμοιβζσ των Διοικθτϊν, Υποδιοικθτϊν, των Προζδρων, Αντιπροζδρων,
Διευκυνόντων Συμβοφλων, κακϊσ και των μελϊν του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου
Δικαίου των Διμων και των Περιφερειϊν, κακϊσ και των Νομικϊν
Προςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου αυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των
Συνδζςμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνφμων εταιρειϊν, ςτισ οποίεσ
οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ κατζχουν ποςοςτό πάνω από το
50% του μετοχικοφ κεφαλαίου, μειϊνονται κατά ποςοςτό πενιντα τοισ
εκατό (50%)».
 ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Από το ςυνδυαςμό των ωσ άνω διατάξεων ςαφϊσ προκφπτει ότι,
ςυνταξιοφχοι,

οι

οποίοι

αναλαμβάνουν

κζςθ

Προζδρου,

Αντιπροζδρου ι μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου ςε νομικό πρόςωπο
ιδιωτικοφ δικαίου που ανικει ςε ΟΣΑ, και ςυγκεκριμζνα του
Προζδρου, δικαιοφνται τθσ αποηθμίωςθσ που προβλζπει το άρκρο 3
παράγραφοσ 7 του Ν. 1069/1980, όπωσ αυτι ζχει διαμορφωκεί με τθν
παράγραφο Γ, υποπαράγραφο Γ1 περιπτ. 5 του ν. 4093/2012 του ςε
ςυνδυαςμό με το αρ. 92 του ν 3852/2010, το οποίο προβλζπει το
φψοσ αντιμιςκίασ του Δθμάρχου. 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.

-Ωσ προσ το δεφτερο ερϊτθμα
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 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Σφμφωνα με το άρκρο 3 παράγραφοσ 7 του Ν. 1069/1980 ορίηεται ότι
«Στον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 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
Συμβουλίου 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. Σε περίπτωςθ
απουςίασ του Προζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 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 Συμβουλίου, μπορεί να
παρζχεται, για τθ ςυμμετοχι ςτισ ςυνεδριάςεισ αυτοφ, αποηθμίωςθ. Η
αποηθμίωςθ του Προζδρου, των μελϊν, του ειςθγθτι και γραμματζα
του Δ.Σ. τθσ επιχείρθςθσ κακορίηεται με απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Περιφζρειασ μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
τθσ Επιχείρθςθσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το φψοσ του ποςοφ που
ειςπράττουν τα μζλθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ Συμβουλίου 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
Συμβουλίου, 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».

8

Σθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι ωςτόςο ζχουν καταργθκεί αποηθμιϊςεισ
και επιδόματα ςυμμετοχισ ςε δθμοτικά ςυμβοφλια που λάμβαναν
μζχρι πρότινοσ οι δθμοτικοί ςφμβουλοι, με το ν. 4093/2012. υνεπϊσ
τα μζλθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. δεν λαμβάνουν πλζον αποηθμίωςθ.
 ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Το μζλοσ τθσ Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. δεν λαμβάνει αποηθμίωςθ ωσ μζλοσ του
Δ.Σ., αλλά μόνο το μιςκό του ωσ εργαηόμενοσ ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.

Ακινα, 18.09.2014
Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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