ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Με ηο σπ’ αρηζκ. πρωη. εηζ. Δ.Γ.Δ.Υ.Α. 16927/31-05-2021 αίηεκα ηες Γεκοηηθής
Δπητείρεζες Ύδρεσζες θαη Αποτέηεσζες (Γ.Δ.Υ.Α.) προς ηελ Έλωζε Γεκοηηθώλ
Δπητεηρήζεωλ Ύδρεσζες θαη Αποτέηεσζες (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) εηέζε ερώηεκα αλαθορηθά
κε ηολ θαζορηζκό ηοσ ποζού ηες αληηκηζζίας προέδροσ Γ.Σ. ηες Γ.Δ.Υ.Α., ο οποίος
ζσγτρόλως είλαη δεκόζηος σπάιιειος θαη δε αζησλοκηθός.

Ζ απάληεζε ποσ προζήθεη θαηά ηε γλώκε κοσ είλαη ε θάηωζη:

***

Ι. Εθαξκνζηέν λνκνζεηηθό πιαίζην

i. Σύκθωλα κε ηελ παρ. 9 θαη 10 ηοσ άρζρ. 3 ηοσ λ. 1069/1980 ζτεηηθά κε ηο
Γηοηθεηηθό Σσκβούιηο ηες Δπητείρεζες ορίδεηαη όηη ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Δ.Σ. ηεο
Επηρείξεζεο θαηαβάιιεηαη απνδεκίωζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ πνζνύ
ηεο αληηκηζζίαο.
« 9. ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, αλ δελ είλαη Γήκαξρνο, κπνξεί λα
θαηαβάιιεηαη, γηα ηηο παξερόκελεο ζηελ επηρείξεζε ππεξεζίεο ηνπ, απνδεκίσζε πνπ
θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο,
ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο. Η απνδεκίωζε
απηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%), ηνπ πνζνύ
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ηεο αληηκηζζίαο ηνπ Δεκάξρνπ, ζύκθωλα κε ην άξζξν 92 ηνπ λ. 3852/2010. ε
πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Πξόεδξνπ, ιόγσ αζζέλεηαο ή άδεηαο, κεγαιύηεξεο ηνπ ελόο (1)
κήλα, ε απνδεκίσζε απηή θαηαβάιιεηαη εμ εκηζείαο ζε απηόλ θαη ζηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ.
10. Η απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειώλ θαη ηνπ γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο, θαζνξίδεηαη κε
απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ύζηεξα από πξόηαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ πελήληα (50)
επξώ αλά ζπλεδξίαζε. Με όκνηα απόθαζε, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα νξίδεηαη όηη έλα από ηα κέιε ηνπ παξέρεη πιήξε
απαζρόιεζε κε ακνηβή ζηελ επηρείξεζε θαη λα θαζνξίδνληαη νη αξκνδηόηεηεο θαη ην
ύςνο ηεο ακνηβήο, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη αλάινγν ησλ ηππηθώλ ηνπ πξνζόλησλ θαη
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο.

ii. Τα κηζζνινγηθά δεηήκαηα ηωλ ζηειερώλ ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4472/2017. (άξζξ. 123). Δηδηθόηερα:

«Άζξζξν 123
Πεδίν εθαξκνγήο
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Μέξνπο ππάγνληαη:
1. Τα Σηειέρε ηωλ Ελόπιωλ Δπλάκεωλ θαη αληίζηνηρωλ ηεο Ειιεληθήο
Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ θαη Ληκεληθνύ Σώκαηνο - Ειιεληθήο
Αθηνθπιαθήο.
2. Σα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνύ θαη Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Γ.Δ.Π.) ησλ
Παλεπηζηεκίσλ, ηα κέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Π.) ησλ Αλώηαησλ
Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ (Α.Σ.Δ.Ι.), ηα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνύ θαη
Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Γ.Δ.Π.) ησλ Αλώηαησλ ηξαηησηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ
Ιδξπκάησλ (Α..Δ.Ι.), ην εθπαηδεπηηθό θαη εηδηθό εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ηεο
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Αλώηαηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.), ην
Γηδαθηηθό θαη Δηδηθό Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ
Αθαδεκηώλ (Α.Δ.Α.) θαη Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (Α.Δ.Ν.), νη Καζεγεηέο θαη
ην ινηπό δηδαθηηθό πξνζσπηθό ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.), ην
πξνζσπηθό ηνπ πξώελ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ (Π.Ι.), ηα κέιε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ι.Δ.Π.), ην Δηδηθό Δξγαζηεξηαθό θαη Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό
(Δ.Δ.Γ.Ι.Π.) ησλ Α..Δ.Ι., θαζώο θαη ηα κέιε ηνπ Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ
(Δ.Δ.Π.)

θαη

ηνπ

Δξγαζηεξηαθνύ

Γηδαθηηθνύ

Πξνζσπηθνύ

(Δ.ΓΙ.Π.)

ησλ

Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ Α.Σ.Δ.Ι..
3. Οη Δξεπλεηέο θαη νη Δηδηθνί Λεηηνπξγηθνί Δπηζηήκνλεο πνπ ππεξεηνύλ ζε Δζληθά
Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη αλεμάξηεηα Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνύηα, πνπ ππάγνληαη ζηνπο θνξείο
ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θέληξσλ έξεπλαο ηεο Αθαδεκίαο
Αζελώλ θαη ηνπ Κ.Δ.Π.Δ.
«, θαζώο θαη νη Δηδηθνί Λεηηνπξγηθνί Δπηζηήκνλεο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο
Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.)». *** Η πεξίπησζε 3 ζπκπιεξώζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.14
άξζξνπ 69 Ν.4485/2017,ΦΔΚ Α 114/4.8.2017,ε νπνία ηζρύεη ΑΠΟ 1.1.2017.
*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 69 παξ.13 Ν.4485/2017,ΦΔΚ Α 114/4.8.2017:
"13. α. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ λ. 4472/2017 (Α` 74) ππάγνληαη θαη νη
Δηδηθνί Λεηηνπξγηθνί Δπηζηήκνλεο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο
(Δ.Δ.Α.Δ.). ην πξώην εδάθην ηεο πεξίπησζεο Γ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 135
ηνπ ηδίνπ λόκνπ ππάγεηαη θαη ν Πξόεδξνο ηεο Δ.Δ.Α.Δ..
β. Η ηζρύο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηζρύνο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 162 ηνπ λ. 4472/2017".
4. Οη Ιαηξνί θαη Οδνληίαηξνη ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.), νη Ιαηξνί θαη
Οδνληίαηξνη Γεκόζηαο Τγείαο Δ..Τ., νη έκκηζζνη εηδηθεπόκελνη ηαηξνί, νη Δπηθνπξηθνί
Ιαηξνί, νη κόληκνη αγξνηηθνί ηαηξνί θαη νη ηαηξνί ππεξεζίαο ππαίζξνπ, θαζώο θαη νη
Ιαηξνί Γεληθήο Ιαηξηθήο θαη Βηνπαζνινγίαο πνπ ππεξεηνύλ ζηε Γηεύζπλζε Κ.Δ.Γ.Τ. ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο ή ζηηο Γηεπζύλζεηο Τγείαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη
Πεξηθεξεηώλ.
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5. Οη Ιαηξνδηθαζηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ.
6. Οη ππάιιεινη ηνπ Γηπισκαηηθνύ θιάδνπ, ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηεο Δηδηθήο
Ννκηθήο Τπεξεζίαο, νη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ Δκπεηξνγλσκόλσλ, θαζώο θαη νη
ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθώλ.
7. Οη Αξρηεξείο.
8. Οη Μνπζηθνί, κόληκνη θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηεο Κξαηηθήο
Οξρήζηξαο Αζελώλ (Κ.Ο.Α.), ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Θεζζαινλίθεο (Κ.Ο.Θ.), ηεο
Οξρήζηξαο ηεο Λπξηθήο θελήο (Ο.Λ..).»

iii. Σύκθωλα κε ην άξζξν 153 ηνπ λ. 4472/2017 αζηπλνκηθόο κε δεύηεξε έκκηζζε
ζέζε εξγαζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζέζεωο ηνπ Πξνέδξνπ Δ.Σ.
Δ.Ε.Υ.Α. θαζόζνλ ωο δεύηεξε έκκηζζε ζέζε λνείηαη απηή ηεο νπνίαο ε ακνηβή
ππεξβαίλεη ηνλ εηζαγωγηθό βαζηθό κηζζό ππαιιήινπ θαηεγνξίαο ππνρξεωηηθήο
εθπαίδεπζεο) δηθαηνύηαη ην ζύλνιν ηωλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο
θαζώο θαη ην 30 % (ηξηάληα ηνηο εθαηό) ηεο δεύηεξεο έκκηζζεο ζέζεο ηνπ.
«Άξζξν 153
Γεληθέο ξπζκίζεηο γηα ζέκαηα απνδνρώλ
1. Η αμίσζε ηνπ ιεηηνπξγνύ ή ππαιιήινπ γηα απνδνρέο αξρίδεη από ηελ αλάιεςε
ππεξεζίαο θαη παύεη κε ηε ιύζε ηεο ππαιιειηθήο ηνπ ζρέζεο. Γελ θαηαβάιινληαη
απνδνρέο όηαλ ν ιεηηνπξγόο ή ν ππάιιεινο από ππαηηηόηεηά ηνπ δελ παξέζρε ππεξεζία
θαζόινπ ή ελ κέξεη.
2. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνδνρώλ ν κήλαο ινγίδεηαη γηα ηξηάληα (30) εκέξεο. ηηο
πεξηπηώζεηο απεξγίαο ή απνρήο ηνπ ιεηηνπξγνύ ή ππαιιήινπ από ηα θαζήθνληά ηνπ, ν
κήλαο ινγίδεηαη γηα είθνζη πέληε (25) εκέξεο. ηελ πεξίπησζε απεξγίαο ή απνρήο, ζηελ
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έλλνηα ηεο νπνίαο ππάγνληαη θαη νη ζηάζεηο εξγαζίαο, γίλεηαη πεξηθνπή ησλ κεηθηώλ
κεληαίσλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξαηήζεσλ, εξγνδόηε
θαη εξγαδόκελνπ, γηα θύξηα θαη επηθνπξηθή ζύληαμε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εκέξα
απεξγίαο αλαγλσξίδεηαη σο ζπληάμηκε.
3. Ο ιεηηνπξγόο ή ν ππάιιεινο θαηά ηε δηάξθεηα ζέζεο ζε δηαζεζηκόηεηα δηθαηνύηαη ηα
ηξία ηέηαξηα (3/4) ησλ απνδνρώλ ηνπ, πιελ απηώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή
άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, ηα νπνία πεξηθόπηνληαη εληειώο. Ο ρξόλνο
δηαζεζηκόηεηαο δελ ιακβάλεηαη ππόςε γηα κηζζνινγηθή εμέιημε.
4. Ο ιεηηνπξγόο ή ν ππάιιεινο πνπ ηειεί ζε θαηάζηαζε αξγίαο δηθαηνύηαη ην ήκηζπ ησλ
απνδνρώλ ηνπ, πιελ απηώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή άζθεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπ, ηα νπνία πεξηθόπηνληαη εληειώο. Ο ρξόλνο αξγίαο δελ ιακβάλεηαη
ππόςε γηα κηζζνινγηθή εμέιημε. ε πεξίπησζε πνπ επηβιεζεί ε πνηλή ηεο απόιπζεο ή
ηεο νξηζηηθήο παύζεο, νη απνδνρέο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε απηόλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο
αξγίαο αλαδεηνύληαη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο.
5. Λεηηνπξγόο ή ππάιιεινο, ν νπνίνο επαλέξρεηαη από ηελ θαηάζηαζε ηεο
δηαζεζηκόηεηαο ή ηεο αξγίαο ή ιόγσ πιάλεο ζρεηηθά κε ην ζπληαμηνδνηηθό ηνπ
δηθαίσκα ζηα θαζήθνληά ηνπ, δηθαηνύηαη πιήξεηο απνδνρέο από ηελ εκεξνκελία ηεο εθ
λένπ αλάιεςεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. Αλ από νηθείεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη επηζηξνθή
απνδνρώλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ ν ιεηηνπξγόο ή ν ππάιιεινο είρε ηεζεί ζε αξγία, δελ
κπνξεί λα επηζηξέθνληαη απνδνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγό άζθεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπ. Αλ ν ιεηηνπξγόο ή ν ππάιιεινο επηζηξέθεη ζηα θαζήθνληά ηνπ κεηά
από ηε ζέζε ηνπ ζε δηαζεζηκόηεηα κε ππαηηηόηεηα ηεο Τπεξεζίαο, γηα ην δηάζηεκα απηό
θαηαβάιιεηαη ην ζύλνιν ησλ απνδνρώλ ηνπ.
6. ε πεξίπησζε πεηζαξρηθήο πνηλήο επηβνιήο πξνζηίκνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο
θάζε θνξά δηαηάμεηο, απηό ππνινγίδεηαη επί ησλ κεληαίσλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ ηνπ
ιεηηνπξγνύ ή ππαιιήινπ, αθαηξνπκέλσλ ησλ πξνβιεπόκελσλ θξαηήζεσλ.
7. Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ
παξόληνο, ιεηηνπξγνί θαη ππάιιεινη κεξηθήο απαζρόιεζεο ή εξγαδόκελνη σο
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σξνκίζζηνη ιακβάλνπλ αλαινγία ησλ απνδνρώλ αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνύ πιήξνπο
απαζρόιεζεο.
8. Γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κε κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο, αλαγλσξίδεηαη γηα
κηζζνινγηθή εμέιημε ηόζνο ρξόλνο, όζνο πξνθύπηεη από ην πειίθν δηαίξεζεο ηνπ
ζπλόινπ ησλ σξώλ εξγαζίαο δηα ηνπ αξηζκνύ ησλ σξώλ εβδνκαδηαίαο απαζρόιεζεο
πνπ ηζρύεη γηα ηνλ αληίζηνηρν θιάδν ιεηηνπξγώλ, ππαιιήισλ θαη ζηειερώλ.
9. Λεηηνπξγνί θαη ππάιιεινη πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, νη νπνίνη
θαηέρνπλ λόκηκα θαη δεύηεξε έκκηζζε ζέζε ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7
ηνπ λ. 4354/2015, ιακβάλνπλ ην ζύλνιν ηωλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο
θαη ην ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηωλ απνδνρώλ ηεο δεύηεξεο ζέζεο ζηελ νπνία
απαζρνινύληαη, κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ
παξόληνο λόκνπ. Ωο δεύηεξε ζέζε ή απαζρόιεζε ινγίδεηαη ε πξνζδηνξηδόκελε κε
ηε δηάηαμε ηεο παξ.12 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4354/2015.
10. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο λόκνπ νη ηαθηηθέο κεληαίεο απνδνρέο απνηεινύληαη
από ην βαζηθό κηζζό, ηα επηδόκαηα θαη ηηο παξνρέο πνπ θαζνξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λόκνπ απηνύ θαζώο θαη ηελ πξνζσπηθή δηαθνξά ηνπ άξζξνπ 155.
Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ησλ κεληαίσλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ ηα εμήο
επηδόκαηα θαη παξνρέο:
α) Σεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ Γ` ηνπ άξζξνπ 127.
β) Σεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ Γ` ηνπ άξζξνπ 127.
γ) Σεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 135.
δ) Σεο πεξίπησζεο Γ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 144.
Γελ απνηεινύλ ηαθηηθέο απνδνρέο νη εθεκεξίεο ηνπ άξζξνπ 140, απνδεκηώζεηο πνπ
θαηαβάιινληαη γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε θαη ηα επηκίζζηα γηα εθηέιεζε
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ρξεκαηνδνηνύκελσλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 135
ηνπ παξόληνο λόκνπ.
Δπίζεο, δελ απνηεινύλ ηαθηηθέο απνδνρέο ηα έμνδα θίλεζεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 60
ηνπ λ. 1943/1991 (Α` 50), θαζώο θαη ην κεληαίν επηκίζζην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ ίδηνπ
άξζξνπ θαη λόκνπ.
11. Οη ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ ηζρύνπλ κε ηελ
επηθύιαμε εηδηθόηεξσλ δηαηάμεσλ.»

ΙΙ. Επί ηνπ εξωηήκαηνο
Βάζεη ηες παρ. 9 ηοσ άρζρ. 153 ηοσ λ. 4472/2017 ο Πρόεδρος Γ.Σ. Γ.Δ.Υ.Α.
(σπαγόκελες ζηο κηζζοιογηθό πεδίο εθαρκογής ηοσ λ. 4354/2015), λοείηαη ως
δεύηερε έκκηζζε ζέζε θαζόζολ ο κηζζός-αποδεκίωζε ποσ δηθαηούηαη ο Πρόεδρος
ηοσ Γ.Σ. ηες Γ.Δ.Υ.Α. (50% ηες αληηκηζζίας ηοσ Γεκάρτοσ) «σπερβαίλεη ηολ
εηζαγωγηθό βαζηθό κηζζό σπαιιήιοσ θαηεγορίας σποτρεωηηθής εθπαίδεσζες» θαη’
άρζρ. 25 παρ. 12 ηοσ λ. 4354/2015.
Aπό ηελ ζπλδπαζηηθή εξκελεία ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ. 1069/1980 θαη λ. 4472/2017
ζπλάγεηαη όηη, ν αζηπλνκηθόο ππάιιεινο, ν νπνίνο είλαη θαη αηξεηόο έρνληαο ζην
πξόζωπό ηνπ ηελ ηδηόηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α., δηθαηνύηαη ην
ζύλνιν ηωλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο θαη ην 30% ηεο αληηκηζζίαο ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α.

Αζήλα, 18-06-2021
Ο Νοκηθός Σύκβοσιος ηες Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Πάλος Εσγούρες
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