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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Από ηε Δ.Ε.Υ.Α. ηέζεθε εξώηεκα ζε ζρέζε κε ην δηθαίωκα απνδεκίωζεο ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ εάλ απηόο ηπγράλεη λα είλαη ππάιιεινο
ηνπ Δεκνζίνπ (θαζεγεηήο Μ.Ε.)
Επί ηνπ αλωηέξω δεηήκαηνο έρω λα παξαηεξήζω ηα αθόινπζα:
Ο λνκνζέηεο δηα ηνπ άξζξνπ 139 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Νόκνπ 3463/2006
πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο γηα αηξεηνύο πνπ ηπγράλνπλ έρνληεο
ηελ

ππαιιειηθή

ηδηόηεηα,

θαηά

ηελ

άζθεζε

ηωλ

θαζεθόληωλ

ηνπο

(πεξηιακβάλνληαη ζηε ξύζκηζε θαη όζνη ππεξεηνύλ ζηα ζώκαηα αζθαιείαο ή
είλαη ππάιιεινη θνξέωλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα)1.
Τν άξζξνπ 139 παξ. 1, 3 θαη 9β ηνπ Νόκνπ 3463/2006 έρεη ωο εμήο:
«Άξζξν 139
Δηδηθή άδεηα θαη ξπζκίζεηο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ αηξεηώλ
νξγάλσλ, πνπ έρνπλ ηελ ππαιιειηθή ηδηόηεηα
1. Σηνπο δεκάξρνπο όισλ ησλ Γήκσλ, ζηνπο πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ
άλσ ησλ δύν ρηιηάδσλ (2.000) θαηνίθσλ, ζηνπο αληηδεκάξρνπο θαη
πξνέδξνπο δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ Γήκσλ πνπ είλαη πξσηεύνπζεο λνκώλ
ή έρνπλ πιεζπζκό άλσ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) θαηνίθσλ, ζηνπο
1

Με τη παρ.7 άρθρου 20 Ν.3731/2008,ΦΕΚ Α 263/23.12.2008: «Στους αιρετούς της

παραγράφου 1 του άρθρου 139 του Ν. 3463/2006 περιλαμβάνονται και όσοι είναι υπάλληλοι
επιχειρήσεων κοινωφελούς χαρακτήρα ειδικού σκοπού του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α)».

πξνέδξνπο δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ, θαζώο θαη ζηνπο Πξνέδξνπο
Σπλδέζκσλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα κέιε ησλ νπνίσλ είλαη
άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) θαηνίθσλ, πνπ είλαη δεκόζηνη
ππάιιεινη,

πεξηιακβαλνκέλσλ

θαη

όζσλ

ππεξεηνύλ

ζηα

ζώκαηα

αζθαιείαο ή είλαη ππάιιεινη θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, όπσο απηόο
έρεη νξηνζεηεζεί θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ, ρνξεγείηαη από ηελ
ππεξεζία ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο εηδηθή άδεηα γηα όιν ην δηάζηεκα πνπ
αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο
εθαξκόδνληαη θαη γηα ηνπο δεκάξρνπο πνπ είλαη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο
κέζεο εθπαίδεπζεο.»
3. Σηνπο αληηδεκάξρνπο θαη Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ Σπκβνπιίσλ Γήκσλ
πνπ έρνπλ πιεζπζκό θάησ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) θαηνίθσλ θαη
είλαη δεκόζηνη ππάιιεινη, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη όζσλ ππεξεηνύλ ζηα
ζώκαηα αζθαιείαο, ή είλαη ππάιιεινη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, όπσο
απηόο έρεη νξηνζεηεζεί θαηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ, ρνξεγείηαη
από ηελ ππεξεζία ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο εηδηθή άδεηα εμήληα (60)
εξγαζίκσλ εκεξώλ θαη΄ έηνο πιένλ ηεο θαλνληθήο.
9. β. Σηα αηξεηά όξγαλα ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνύ,
πνπ είλαη, νκνίσο, ππάιιεινη θνξέσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα,
όπσο είρε νξηνζεηεζεί κε ην άξζξν 1 παξ. 6 ηνπ Ν. 1256/1982 ή
ππάιιεινη λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ ρνξεγνύληαη νη εηδηθέο
άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο. Η ρνξήγεζε
ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή εθόζνλ δεηεζεί, ε δε ρξήζε ηνπο ζεσξείηαη ρξόλνο
πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο γηα όια ηα ππαιιειηθά, εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά
δηθαηώκαηα."
Με ην άξζξν 8 παξ.7 Ν.3833/2010,ΦΕΚ Α 40/15.3.2010,νξίδεηαη όηη:
«7. Τα αηξεηά όξγαλα ησλ Ο.Τ.Α. πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
139 παπ. 1 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α) θαη ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 3 ηνπ Ν.
3146/2003 (ΦΔΚ 125 Α) ςποσπεούνηαι να επιλέξοςν είηε ηιρ αποδοσέρ ηηρ
οπγανικήρ θέζηρ από ηην οποία πποέπσονηαι είηε ηα έξοδα παπάζηαζηρ

πος δικαιούνηαι, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξώλ από ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ απηνύ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ε θαηαβνιή
ησλ

απνδνρώλ

ηεο

νξγαληθήο

ζέζεο

από

ηελ

νπνία

πξνέξρνληαη

δηαθόπηεηαη».
Τν άξζξνπ 11 παξ. 3 ηνπ Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α) έρεη ωο εμήο:
“Οη ζέζεηο ησλ εηδηθώλ ζπκβνύισλ ή επηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ ή εηδηθώλ
ζπλεξγαηώλ

θαη

ησλ

κεηαθιεηώλ

ππαιιήισλ

ηνπ

όξζξνπ απηνύ

πιεξνύληαη κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δληαίαο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηά
παξέθθιηζε από θάζε άιιε δηάηαμε, είηε κε δηνξηζκό είηε κε απόζπαζε
από ην Γεκόζην, ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη θνξείο ηνπ
δεκόζηνπ ηνκέα, όπσο απηόο θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
1256/1982, είηε κε αλάζεζε θαζεθόλησλ, κε παξάιιειε πιήξε ή κεησκέλε
άζθεζε ησλ θύξησλ θαζεθόλησλ ηνπο."
Σηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Νόκνπ 3833/2010, ΦΕΚ Α 40/15.3.2010 όζνλ
αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε νξίδνληαη ηα αθόινπζα: «…ξπζκίδεηαη ε
πεξίπησζε ηεο θαηαβνιήο δηπιώλ απνδνρώλ ζε ππαιιήινπο ή κηζζσηνύο ηνπ
Γεκνζίνπ πνπ εθιέγνληαη σο αηξεηά όξγαλα ζηνπο Ο.Τ.Α. Α’ θαη Β’ βαζκνύ θαη
πξνβιέπεηαη πιένλ ε ππνρξέσζε επηινγήο κεηαμύ ησλ απνδνρώλ ηεο
νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαη ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο από ηε ζέζε ηνπ αηξεηνύ.»
(Σειίδα

4

ηεο

αηηηνινγηθήο

έθζεζεο

ηνπ

Νόκνπ

3833/2010,ΦΕΚ

Α

40/15.3.2010).
Πξνθύπηεη από ηα αλωηέξω όηη ζην ξπζκηζηηθό πιαίζην ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ
8 ηνπ λόκνπ 3833/2010 πεξί επηινγήο απνδνρώλ ππάγνληαη αποκλειστικά νη
αλαθεξόκελνη ζηελ παπ. 1 ηνπ άξζξνπ 139 Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α) θαη
εθείλνη ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 3 ηνπ Ν. 3146/2003 (ΦΔΚ 125 Α)

ήηνη νη

αθόινπζνη: Δήκαξρνη όιωλ ηωλ Δήκωλ, πξόεδξνη ηωλ Κνηλνηήηωλ άλω ηωλ
δύν ρηιηάδωλ (2.000) θαηνίθωλ, αληηδήκαξρνη θαη πξόεδξνη δεκνηηθώλ
ζπκβνπιίωλ Δήκωλ πνπ είλαη πξωηεύνπζεο λνκώλ ή έρνπλ πιεζπζκό άνω
ηωλ

πελήληα

ρηιηάδωλ

(50.000)

θαηνίθωλ,

πξόεδξνη

δεκνηηθώλ

δηακεξηζκάηωλ, πξόεδξνη Σπλδέζκωλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,
ηα κέιε ηωλ νπνίωλ είλαη άλω ηωλ δηαθνζίωλ ρηιηάδωλ (200.000) θαηνίθωλ
θαζώο θαη εηδηθνί ζύκβνπινη ή επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο ή εηδηθνί ζπλεξγάηεο
θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη.
Σπλεπώο, Πξόεδξνο Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Δ.Ε.Υ.Α., νπνίνο δελ έρεη θακηά
από ηηο ππό αλωηέξω αλαθεξόκελεο ηδηόηεηεο, δελ ππάγεηαη ζην ξπζκηζηηθό
πιαίζην ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λόκνπ 3833/2010 πεξί επηινγήο
απνδνρώλ θαη δηθαηνύηαη λα ιάβεη ηόζν ηηο απνιαβέο ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο
όζν θαη ην δηθαίωκα απνδεκίωζεο γηα ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ΔΣ.

Αζήλα, 5/08/2010
Ο γλωκνδνηώλ δηθεγόξνο
Πάλνο Ζπγνύξεο

