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Η. Καπίδου Η. Καπίδου Η. Καπίδου Η. Καπίδου     
Τηλέφωνο :   210Τηλέφωνο :   210Τηλέφωνο :   210Τηλέφωνο :   210---- 3744371 3744371 3744371 3744371----3333    
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Αριθµ. Εγκυκλίου :  Αριθµ. Εγκυκλίου :  Αριθµ. Εγκυκλίου :  Αριθµ. Εγκυκλίου :  43434343                                                                                                                                                                                                                                            
    
    

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Συµµετοχή δηµοτών ή κατοίκων στα διοικητικά συµβούλια των Συµµετοχή δηµοτών ή κατοίκων στα διοικητικά συµβούλια των Συµµετοχή δηµοτών ή κατοίκων στα διοικητικά συµβούλια των Συµµετοχή δηµοτών ή κατοίκων στα διοικητικά συµβούλια των 
διδιδιδιαδηµοτικών Λιµενικών Ταµείων των ΟΤΑ και διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου αδηµοτικών Λιµενικών Ταµείων των ΟΤΑ και διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου αδηµοτικών Λιµενικών Ταµείων των ΟΤΑ και διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου αδηµοτικών Λιµενικών Ταµείων των ΟΤΑ και διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου 
του ∆ήµου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο Συνδέσµου ΟΤΑ, ο οποίος προέρχεται από τη του ∆ήµου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο Συνδέσµου ΟΤΑ, ο οποίος προέρχεται από τη του ∆ήµου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο Συνδέσµου ΟΤΑ, ο οποίος προέρχεται από τη του ∆ήµου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο Συνδέσµου ΟΤΑ, ο οποίος προέρχεται από τη 
µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου.µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου.µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου.µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου.    
    

 Σύµφωνα µε την  υπ. αριθ. 142/2007 γνωµοδότηση του Γ΄ Τµήµατος  
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (συνεδρ. 3ης Απριλίου 2007), η οποία έγινε 
αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
στις 5/6/07, αποσαφηνίζονται τα εξής :  

α) Από το συνδυασµό των διατάξεων των παρ.1,2 και 3 του αρθ.244 του 
ν.3463/2006 (νέος ∆ΚΚ)  προκύπτει  ότι και για τον ορισµό της διοίκησης των 
∆ηµοτικών Λιµενικών Ταµείων εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 240 του ∆ΚΚ, 
το οποίο ρυθµίζει τη σύνθεση γενικά των διοικητικών συµβουλίων των δηµοτικών ή 
κοινοτικών νοµικών προσώπων. Το  άρθρο αυτό παρέχει ευρύτατη ευχέρεια στο 
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δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο όσον αφορά τον ορισµό των µελών του διοικητικού 
συµβουλίου του νοµικού προσώπου. Μόνος περιορισµός που τίθεται για το δηµοτικό 
ή κοινοτικό συµβούλιο είναι ο υποχρεωτικός ορισµός ως µέλους ενός εκπροσώπου 
των εργαζοµένων (εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) 
εργαζοµένους ), καθώς και συγκεκριµένου αριθµού εκ µέρους της µειοψηφίας του 
δηµοτικού συµβουλίου ή κοινοτικού συµβουλίου, ή µέλους συµβουλίου τοπικού 
διαµερίσµατος. Εάν ο νοµοθέτης ήθελε να καταστήσει υποχρεωτικήυποχρεωτικήυποχρεωτικήυποχρεωτική τη συµµετοχή 
δηµοτών ή κατοίκων στα διοικητικά συµβούλια των δηµοτικών ή κοινοτικών  
νοµικών προσώπων, θα το είχε ορίσει ρητώς ρητώς ρητώς ρητώς καθορίζοντας και τον αριθµό αυτών, 
όπως κάνει για τις παραπάνω κατηγορίες.  

Συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική η συµµετοχή δηµοτών στα διαδηµοτικά Συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική η συµµετοχή δηµοτών στα διαδηµοτικά Συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική η συµµετοχή δηµοτών στα διαδηµοτικά Συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική η συµµετοχή δηµοτών στα διαδηµοτικά 
λιµενικά ταµεία.λιµενικά ταµεία.λιµενικά ταµεία.λιµενικά ταµεία.    

 Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3, εδάφιο γ΄ του άρθρου 240 
του ∆ΚΚ, ο ορισµός εκ µέρους δηµοτικού συµβουλίου της έδρας του διαδηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου µη αιρετών µελών (δηµοτών ή κατοίκων) ως µελών του 
διοικητικού συµβουλίου του Λιµενικού Ταµείου δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 
φαλκιδεύσει το δικαίωµα συµµετοχής στη διοίκηση του Λ.Τ. των λοιπών µετεχόντων 
ΟΤΑ. Εάν ορισθούν δηµότες ή κάτοικοι ως µέλη του διοικητικού συµβουλίου του 
∆ιαδηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, τότε ο αριθµός αυτών θα αφαιρεθεί από τον θα αφαιρεθεί από τον θα αφαιρεθεί από τον θα αφαιρεθεί από τον 
αριθµό των αιρετών εκπροσώπων του ΟΤΑ που τους όρισε, αριθµό των αιρετών εκπροσώπων του ΟΤΑ που τους όρισε, αριθµό των αιρετών εκπροσώπων του ΟΤΑ που τους όρισε, αριθµό των αιρετών εκπροσώπων του ΟΤΑ που τους όρισε, όπως αυτός προκύπτει 
από το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του αριθµού των µελών του διοικητικού 
συµβουλίου δια του αριθµού των µετεχόντων δήµων.  

Τέλος, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 244 του ∆ΚΚ, στον 
κατά το άρθρο 240 ή το άρθρο  244 παρ. 3 προκύπτοντα αριθµό µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Λιµενικού  Ταµείου θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
περιλαµβάνεται και ο προϊστάµενος της λιµενικής αρχής.  
 β) Το άρθρο  246, παρ. 6 του ∆ΚΚ παραπέµπει, όσον αφορά τη διαδικασία 
εκλογής εκ µέρους των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων εκπροσώπων τους στο 
διοικητικό συµβούλιο του Συνδέσµου, στο άρθρο 229 και αυτό στο άρθρο 92, το 
οποίο ρυθµίζει τα της εκλογής Προεδρείου στο δηµοτικό συµβούλιο.  
 Κατ΄αρχήν το άρθρο 246 παρ 6 του ∆.Κ.Κ. προβλέπει ότι σε περίπτωση που 
το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους 
στο Σύνδεσµο ο ένας εκλέγεται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου.  
 Το άρθρο 92 παρ. 1 του ∆.Κ.Κ. περιέχει λεπτοµερείς ρυθµίσεις όσον αφορά 
την διαδικασία υπόδειξης από το σύνολο της µειοψηφίας του δηµοτικού συµβουλίου, 
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υποψηφίου για την κατάληψη του αξιώµατος του Αντιπροέδρου δηµοτικού 
συµβουλίου. Ειδικότερα προβλέπονται τρεις(3) ψηφοφορίες και σε περίπτωση 
ισοψηφίας κλήρωση. Επίσης ρυθµίζεται η περίπτωση κατά την οποία η µειοψηφία 
του δηµοτικού συµβουλίου δεν υποδείξει καθόλου υποψήφιο, οπότε αυτός 
υποδεικνύεται από την πλειοψηφία. 
 Ενόψει λοιπόν της ρητής παραποµπής από τα άρθρα 246 παρ.6 και 229 στην 
διαδικασία εκλογής του άρθρου 92 του ∆.Κ.Κ. η διαδικασία αυτή θα τηρηθεί για την 
ανάδειξη εκπροσώπου της µειοψηφίας στο διοικητικό συµβούλιο Συνδέσµου Ο.Τ.Α.  
 Την εγκύκλιο αυτή  παρακαλούµε να κοινοποιήσετε  στους ΟΤΑ και τα 
∆ιαδηµοτικά Λιµενικά Ταµεία της  γεωγραφικής περιοχής αρµοδιότητάς σας.        
 Την εγκύκλιο µπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Υπουργείου www.ypes.gr. 
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