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ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επί του ςχετικοφ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΘΕΜΑ: Αμοιβι μζλουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. με
πλιρθ απαςχόλθςθ. Ερωτάται εάν για το κακοριςμό τθσ ανωτζρω
αμοιβισ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι διατάξεισ του Ν. 4093/2012
που επιβάλλουν τθ μείωςθ των αποδοχϊν.

Επί του ανωτζρω ερωτιματοσ επάγομαι τα κάτωκι:
Στθ διάταξθ του άρ. 3 παρ. 7 του Ν. 1069/1980 προβλζπεται ότι: «7.
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
1

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 τουσ 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 τθσ 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.

Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ υπό ςτοιχ. 5, τθσ
υποπαραγράφου Γ1 τθσ παρ. Γ: « 5. Από 1.1.2013, οι αποδοχζσ, οι
αποηθμιϊςεισ, τα ζξοδα παράςταςθσ και οι πάςθσ φφςεωσ 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
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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%).»

Από το ςυνδυαςμό των ανωτζρω διατάξεων αλλά και ςφμφωνα με
πάγια νομολογία του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ
Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ, αν και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου
1069/1980, αποτελοφν ίδια νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου,
εντοφτοισ ζνεκα τθσ ςφςταςισ τουσ με απόφαςθ του εκάςτοτε
δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου υπζχουν δεςμοφσ εξάρτθςθσ με
τουσ διμουσ ςτθν περιφζρεια των οποίων ςυνιςτώνται, οι οποίοι
αποτυπώνονται νομοκετικά με τισ μεταγενζςτερεσ του ωσ άνω νόμου
διατάξεισ του Κώδικα Διμων και Κοινοτιτων κακώσ και του νόμου
3852/2010. Ειδικότερα, ςτισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 252 του ν
3463/2006, ρθτά χαρακτθρίηονται ωσ νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ
δικαίου υπαγόμενα ςτισ επιχειριςεισ ειδικοφ ςκοποφ των διμων, ενώ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 ζκαςτοσ διμοσ μπορεί να
ζχει μόνο μια δθμοτικι επιχείρθςθ φδρευςθσ αποχζτευςθσ (πρβλ.
203/2013 και 231/2012 Κλ.Προλ.Ελ. Δαπανών ςτο VII Τμ. του Ελ.Συν.).
Ζνεκα δε του χαρακτθριςμοφ αυτϊν ωσ νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ
δικαίου, που ανικουν ςτον εκάςτοτε διμο, καταλαμβάνονται από τισ
μεταγενζςτερεσ διατάξεισ του ν. 4093/2012, με τισ οποίεσ θ
αποηθμίωςθ που λαμβάνει ο Πρόεδροσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου
νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου των διμων, από 1.1.2013,
μειϊνεται κατά ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό. Ακολοφκωσ, από τθν ωσ
άνω θμερομθνία και εφεξισ το κακοριηόμενο με απόφαςθ του
3

Γενικοφ Γραμματζα Περιφζρειασ, κατόπιν πρόταςθσ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ, ποςό τθσ αποηθμίωςθσ, που λαμβάνει ο
Πρόεδροσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ (πρβλ.
Πραξ. 46/2013 VIΙ Σμ. Ελ.υν. και Πραξ. 78, 313/2013 και 212/2012
Κλ. Προλ. Ελ. Δαπανϊν ςτο VII Σμ. του Ελ.υν.), το οποίο ςφμφωνα με
τθν παρ. 7 του άρκρου 3 του ν. 1069/1980, όπωσ αυτι τροποποιικθκε
από τθν παρ. 9 του άρκρου 8 του ν. 2839/2000 δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 50% του ποςοφ των εξόδων παράςταςθσ που ειςπράττει
ο Διμαρχοσ του οικείου διμου, μειϊνεται κατά ποςοςτό 50%. Σε
περίπτωςθ δε που κατά τθν εκκακάριςθ του ποςοφ τθσ αποηθμίωςθσ
αυτισ, δεν γίνεται εφαρμογι από τα αρμόδια προσ τοφτο όργανα, των
ωσ άνω διατάξεων, θ ςχετικι δαπάνθ εκκακαρίηεται μθ νόμιμα (ςχετ.
Ελ. Συνζδριο Κλιμάκιο Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανών ςτο VIΙ Τμιμα
Πράξθ 341/2013).

υνεπϊσ, θ αποηθμίωςθ που λαμβάνουν μεταξφ των λοιπϊν
δικαιοφχων και τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου Δ.Ε.Τ.Α. λόγω
τθσ πλιρουσ απαςχόλθςισ τουσ ςτισ εν λόγω επιχειριςεισ, από
1.1.2013, μειϊνεται κατά ποςοςτό 50% εν ςχζςει με τθν αντίςτοιχθ
αποηθμίωςθ που ελάμβαναν ςτισ 31.12.2012.

Ωςτόςο, επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία με τθν κρίςιμθ
απόφαςθ του αρμόδιου ΓΓ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ με τθν οποία
προςδιορίηεται θ αποηθμίωςθ του ενδιαφερόμενου μζλουσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του προςδίδονται (μετά από ςχετικι πρόταςθ
του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.) αυξθμζνεσ αρμοδιότθτεσ, ςε ςχζςει με εκείνεσ που
είχαν ανατεκεί ςε προθγοφμενο μζλοσ Δ.Σ. τότε και μόνο τότε δεν
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πρζπει να λάβει χώρα θ προβλεπόμενθ ςτισ διατάξεισ του Ν. 4093/2012
μείωςθ αποδοχών. Τοφτο διότι εάν ςτο προθγοφμενο μζλοσ είχαν
ανατεκεί πρόςκετεσ, καίριεσ αρμοδιότθτεσ τότε είναι βζβαιο ότι κα είχε
κακοριςκεί και αυξθμζνθ αμοιβι του.

Ακινα, 18.11.2014
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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