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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με το αριθ. Πρωτ. 133/13-11-2019 έγγραφό του το Ν.Π. με την επωνυμία
«Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Θ. Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας μας
αποστέλλει την με αριθ. 29/19 απόφασή του «Καθορισμός αποζημιώσεων Προέδρου
και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.».

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 242 του Ν.3463/06 (ΚΔΚ) 114Α΄
ορίζεται ότι:
«1. Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου
επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού
ή κοινοτικού συμβουλίου, όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000). Το ύψος των εξόδων παράστασης
καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδας. Τα ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό
(50%) των αντίστοιχων του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.».

Σε συνέχεια του ανωτέρω άρθρου εκδόθηκε η με αριθ. 42188/8-7-18 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ 470/ΥΟΔΔ/20-8-2018) με την οποία καθορίζονται οι αποζημιώσεις των προέδρων,
των αντιπροέδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων των κατωτέρω αναφερόμενων
νομικών προσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ως ακολούθως:
1.α) Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δημοτικού ιδρύματος ή
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000 ευρώ,
λαμβάνουν μηνιαίως έξοδα παράστασης, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού
συμβουλίου και σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Συνολικά έσοδα ιδρύματος/νπδδ, βάσει
οικονομικού απολογισμού προηγούμενου

έτους (ευρώ)

Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου
και αντιπροέδρου διοικητικού

συμβουλίου ιδρύματος/νπδδ (ευρώ)
από έως προέδρου αντιπροέδρου

300.001 1.000.000 από 300 έως 500 από 120 έως 200
1.000.001 3.000.000 από 400 έως 600 από 160 έως 240
3.000.001 5.000.000 από 500 έως 700 από 200 έως 280
5.000.001 και άνω από 800 έως 1.200 από 320 έως 480



Ο αντιπρόεδρος λαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό μέχρι 40% των εξόδων παράστασης του
προέδρου του οικείου διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτά καθορίζονται με τη σχετική
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Τα έξοδα παράστασης που χορηγούνται στους προαναφερόμενους δικαιούχους, δυνάμει της
παρούσας απόφασης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% των αποδοχών του οικείου
δημάρχου.(..)».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να καθορίσει τα
μηνιαία έξοδα παράστασης του Προέδρου στο ποσό των 500,00 ευρώ και του
Αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου στο ποσό των 200,00 ευρώ του ανωτέρω
Ν.Π., με βάση τα συνολικά έσοδα του Ν.Π. που διαμορφώνονται στον οικονομικό
απολογισμό του, όπως προβλέπεται κι από τις ισχύουσες διατάξεις.
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