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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Με ην ππ’ αξίζκ. πξση εηζ. 2524/ 22-08-2019 Έγγξαθν ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
εηέζε από ηε Δ.Ε.Υ.Α. ην θάησζη εξώηεκα πξνο γλσκνδόηεζε:
«Πνηεο πξέπεη λα είλαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο ηεο Δηνίθεζεο ηεο
Δ.Ε.Υ.Α. σο πξνο ηελ δηαρείξηζε θαη επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ
αθνξά ηνλ εξγαδόκελν ……. ελόςεη ύπαξμεο αληηθαηηθώλ απνθάζεσλ
ζρεηηθά κε ηελ λνκηκόηεηα ηεο ζύκβαζεο ηνπ σο Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ
Ανξίζηνπ Χξόλνπ θαη πεξαηηέξσ ηεο ζεώξεζεο ησλ ρξεκαηηθώλ
εληαικάησλ»
Σην αλσηέξσ εξώηεκα πξνζήθεη θαηά ηε γλώκε κνπ ε θάησζη απάληεζε:

****

A. Κπίζιμο Ιζηοπικό Υπόθεζηρ
Από ηελ δηεμνδηθή κειέηε ησλ εγγξάθσλ θαη απνθάζεσλ πνπ
ηέζεθαλ ππόςηλ κνπ πξνθύπηεη όηη ζην παξόλ ρξνληθό ζεκείν ε
νπζηαζηηθή θαη κπίζιμη ανηίθαζη εληνπίδεηαη κεηαμύ αθελόο ηεο
ππ’αξίζκ. 213/2018 Πξάμεσο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Ειέγρνπ
Δαπαλώλ ηνπ VIIνπ Τκήκαηνο ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, θαη ησλ
επηγελόκελσλ αξλήζεσλ ηνπ αξκνδίνπ Επηηξόπνπ λα ζεσξήζεη ηα
ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο (Φ.Ε.Π.) κε δηθαηνύρν ηνλ …. ιόγσ
κε ππάξμεσο ελεξγήο ζπκβάζεσο εξγαζίαο απηνύ σο ηδησηηθνύ
δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ (Θ.Δ.Α.Φ.), θαη αθεηέξνπ ηεο ππ’ αξίζκ.
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07/23/30-05-2019 απνθάζεσο ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ άξζξ. 152 λ.
3463/2006 ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε αλσηέξσ εξγαζηαθή ζρέζε
(Θ.Δ.Α.Φ.) ήην ελεξγή θαη άξα λνκίκσο ππήρζε ν ελ ιόγσ
εξγαδόκελνο ζηελ ξύζκηζε ηνπ άξζξ. 13 λ. 4483/2017.
Ο ….. μεθίλεζε λα απαζρνιείηαη ζηελ πξώελ Δ.Ε.Υ.Α. από ηηο
05/10/2006 ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Επηρνξήγεζεο
Επηρεηξήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία Νέσλ Θέζεσλ Εξγαζίαο (Ν.Θ.Ε.)
ηνπ Ο.Α.Ε.Δ. (ππ’ αξίζκ. 32339/21.12.2005 απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο). Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο έιεγε ηελ 04/10/2008.
Τελ 17/11/2008 ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο (πξώελ) Δ.Ε.Υ.Α.
κε ηελ ππ’αξίζκ. 17/2008 απόθαζε ηνπ παξέηεηλε ηελ εξγαζία ηνπ
αλσηέξσ έσο ηηο 30/06/2009 ρσξίο σζηόζν λα ππνγξαθεί ζρεηηθή
ζύκβαζε εξγαζίαο. Αθνινύζσο ηελ 13/07/2009 κε ηελ ππ’αξίζκ. 14
απόθαζε ηνπ ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Δ.Ε.Υ.Α. απνδέρζεθε
ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα θαηάηαμε ηνπ αλσηέξσ
εξγαδνκέλνπ ζε θελή νξγαληθή ζέζε κε ηελ εηδηθόηεηα Τ.Ε. Ειεγθηή
Καηακεηξεηή. Σε εθηέιεζε ηεο απνθάζεσο ηνπ Δ.Σ. εμεδόζε ε κε
αξίζκ. 239/21.07/2009 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α.
πεξί ζύλαςεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ κε ηνλ αλσηέξσ κε
αλαδξνκηθή ηζρύ από 05/10/2006, θαζώο θαη θαηάηαμήο ηνπ ζε
νξγαληθή ζέζε ηνπ Ο.Ε.Υ. ηεο επηρείξεζεο, θαη ελ ζπλερεία ππεγξάθε
ε κε αξίζκ. 285/19.8.2009 ζύκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ κε
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζπκβάζεσο από 05/10/2006.
Τν έηνο 2011 κε ηελ ππ’ αξίζκ. 95/26.04.2011 απόθαζε ηνπ
Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ … εγθξίζεθε ε ζπγρώλεπζε
(θαη΄άξζξ. 109 λ. 3852/2010) ησλ δύν πθηζηάκελσλ Δεκνηηθώλ
Επηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (…. θαη …) θαη ησλ
ππεξεζηώλ ύδξεπζεο ησλ Δεκνηηθώλ Ελνηήησλ … θαη …. ζε κία
Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο (άξζξ. 107 παξ. 1β λ.
3852/2010) κε ηελ επσλπκία «Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο
Απνρέηεπζεο ….) ε νπνία δηαδέζρεθε ηηο ζπγρσλεπζείζεο
επηρεηξήζεηο σο θαζνιηθόο δηάδνρνο.
Πεξαηηέξσ, κε ηελ από 26.04.2011 γλσκνδόηεζε κνπ, θαηόπηλ
ζρεηηθνύ εξσηήκαηνο ηεο Δ.Ε.Υ.Α., απάληεζα όηη κε λνκίκσο
κεηεηξάπε ε ζύκβαζε ηνπ αλσηέξσ ζε Ανξίζηνπ Φξόλνπ θαη
ηνπνζεηήζεθε ζε νξγαληθή ζέζε. Καηόπηλ απηώλ ε Δ.Ε.Υ.Α. αλέβαιε
ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αλσηέξσ εξγαδνκέλνπ ζε νξγαληθή ζέζε θαη
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απέζηεηιε ην 587/22.06.2011 εξώηεκα πξνο ην Αλώηαην Σπκβνύιην
Επηινγήο Πξνζσπηθνύ (Α.Σ.Ε.Π.) ζρεηηθά κε ηε λνκηκόηεηα ή κε ηεο
πξόζιεςεο ηνπ αλσηέξσ ε ζύκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ
(Θ.Δ.Α.Φ.) θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζε θελή νξγαληθή ζέζε ηεο
Επηρείξεζεο. Τν Α.Σ.Ε.Π. ζε απάληεζε ηνπ ηεζέληνο εξσηήκαηνο
εμέδσζε ηελ κε αξίζκ. 13044/24.08.2011 πξάμε ηνπ ζύκθσλα κε ηελ
νπνία ε αξρηθή πξόζιεςε ηνπ εξγαδνκέλνπ ήηαλ λόκηκε, όκσο ε
παξακνλή απηνύ ζηε Δ.Ε.Υ.Α. κεηά ηε ιήμε ηνπ αξρηθνύ ρξόλνπ
πξόζιεςεο (04/10/2008) κε παξαηάζεηο θαηόπηλ απνθάζεσλ ηνπ Δ.Σ.
ηεο πξώελ Δ.Ε.Υ.Α. θαη ρσξίο λα ηεξείηαη ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ
21 λ. 2190/1994 θαη 6 λ. 2527/1997 ήηαλ κε λόκηκε. Παξάιιεια
έθξηλε όηη κε ηνλ ηξόπν απηό παξαβηάζζεθε ην άξζξν 103 ηνπ
Σπληάγκαηνο, θαηά ην κέηξν δειαδή πνπ κεηαηξάπεθε ε ζύκβαζε
απηνύ ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ.
Καηόπηλ απηώλ ε Δ.Ε.Υ.Α. απνθάζηζε ηελ κε ηνπνζέηεζε ηνπ
αλσηέξσ ζε θελή νξγαληθή ζέζε, ηελ θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο
εξγαζίαο απηνύο σο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ σο κε
λόκηκεο θαη ηεο απόιπζεο απηνύ, θαη ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ
ζηνλ Εηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθώλ ...
Σηηο 23/12/2011 ν αλσηέξσ εξγαδόκελνο θαηέζεζε αλαγλσξηζηηθή
αγσγή ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν … (Δηαδηθαζία εξγαηηθώλ
δηαθνξώλ) πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί ε αθπξόηεηα ηεο θαηαγγειία
ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο απηνύ θαη λα θαηαβιεζνύλ ζε απηώλ κηζζνί
ππεξεκεξίαο. Η αγσγή απηνύ απνξξίθζεθε από ην αξκόδην
Πξσηνδηθείν σο αόξηζηε (αξηζκ. Απνθ…).
Σηηο 06.04.2015 εθδόζεθε ε Έθζεζε – Πόξηζκα ηνπ Α.Σ.Ε.Π. ζε
εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Α.Σ.Ε.Π. γηα
επηζεώξεζε- πξναλάθξηζε, πξνο δηεξεύλεζε ηεο λνκηκόηεηαο
κεηαηξνπήο ησλ ζπκβάζεσλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ από ηελ πξώελ
Δ.Ε.Υ.Α. Καη πάιηλ, ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Έθζεζε θξίζεθε όηη νη
παξαηάζεηο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ηνπ αλσηέξσ, θαη ε ζύλαςε
ζύκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ ήηαλ κε λόκηκεο θαη όηη νξζώο
θαηαγγέιζεθε ε ζύκβαζε ηνπ αλσηέξσ σο κε λόκηκε κε ηελ
78/22.09.2011 απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α.
Ελόςεη κνλνκεξνύο θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο ηνπ
αλσηέξσ, ήδε από ηελ 22/09/2011, ν αλσηέξσ δελ είρε ελεξγή
ζύκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.
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4483/2017, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ππαρζεί ζηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 13 λ. 4483/2017.
Τα αλσηέξσ δέρηεθε θαη ην Κιηκάθην Πξνιεπηηθνύ Ειέγρνπ
Δαπαλώλ ηνπ VII Τκήκαηνο ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θαη έθξηλε όηη
ε εληειιόκελε δαπάλε είλαη κε λόκηκε.
Καηόπηλ απηώλ κε ηελ ππ’ αξίζκ. 14/2019 απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο
Δ.Ε.Υ.Α. απνθαζίζζεθε ε αλάθιεζε ησλ κε αξίζκ. 72/2017 θαη
11/2018 απνθάζεσλ ηνπ Δ.Σ. ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο έγηλε δεθηό ην
αίηεκα ηνπ …. γηα θαηάηαμε ηνπ ζην πξνζσπηθό ανξίζηνπ ρξόλνπ
θαη΄ άξζξ. 13 λ. 4483/2017.
Ο αλσηέξσ πξνζέβαιε κε πξνζθπγή ηελ 14/2019 απόθαζε ηνπ
Δ.Σ. ηεο Επηρείξεζεο ελώπηνλ ηνπ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο…, ν νπνίνο κε ηελ ππ΄αξίζκ. Πξση. … απόθαζε ηνπ
απνδέρηεθε ηελ πξνζθπγή ηνπ θαη αθύξσζε ηελ κε αξίζκ. 14/2019
απόθαζε ηνπ Δ.Σ.
Καηόπηλ ηνύηνπ ε Δ.Ε.Υ.Α. άζθεζε πξνζθπγή ζηελ αξκόδηα
Επηηξνπή ηνπ άξζξ. 152 λ. 3463/2006 θαηά ηεο απόθαζεο ηνπ
Σπληνληζηή Απ….. Με ηελ ππ’ αξίζκ. .. απόθαζε ηεο Εηδηθήο
Επηηξνπήο ηνπ άξζξ. 152 λ. 3463/2006 απνξξίθζεθε ε πξνζθπγή ηεο
Δ.Ε.Υ.Α. θαη θξίζεθε λόκηκε ε απόθαζε ηνπ Σπληνληζηή.

Β. Επί ηος επωηήμαηορ
Λακβαλνκέλσλ ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ππάξρεη αληίθαζε
κεηαμύ ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θαη ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ
άξζξ. 152, ην κελ πξώην ιεηηνπξγνύλ σο όξγαλν πξνιεπηηθνύ
ειέγρνπ δαπαλώλ, ην δε σο δεπηεξνβάζκην όξγαλν ελδνδηνηθεηηθήο
επίιπζεο δηαθνξώλ.
Σην παξόλ ρξνληθό ζεκείν, έρεη θξηζεί κε απνθάζεηο πιεηόλσλ
αξκνδίσλ νξγάλσλ (Α.Σ.Ε.Π., Ειεγθηηθό Σπλέδξην) όηη θαη’ αξρήλ ε
ζύκβαζε εξγαζίαο ηνπ αλσηέξσ σο ανξίζηνπ ρξόλνπ ππεγξάθε θαηά
θαηαζηξαηήγεζε ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ θαη ηνπ άξζξ. 103 Σ,
πεξαηηέξσ όηη ε θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο απηήο ηελ 22/09/2011 από
ην Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. ήηαλ λόκηκε θαη άξα παξήγαγε όιεο ηηο έλλνκεο
ζπλέπεηεο, ήηνη ηελ κε ύπαξμε ελεξγήο ζπκβάζεσο εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ήδε από ηελ εκεξνκελία ηεο
θαηαγγειίαο ηελ 22/09/2011. Έπεηαη όηη κε ππάξμεσο ελεξγνύο
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ζπκβάζεσο εξγαζίαο Θ.Δ.Α.Φ. θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4483/2017
δελ ήηαλ λόκηκε ε ππαγσγή απηνύ ζην άξζξ. 13 λ. 4483/2017.
Η απόθαζε ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο
απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηόζν ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ όζν θαη ηνπ
Α.Σ.Ε.Π. Ο Επίηξνπνο ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ αξλείηαη
επαλεηιεκκέλα λα ζεσξήζεη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο κε
δηθαηνύρν ηνλ ελ ιόγσ εξγαδόκελν.
Επεηδή θαηά ηε γλώκε κνπ ε λνκηθά νξζή ζέζε είλαη απηή ηνπ
Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Ειέγρνπ Δαπαλώλ ηνπ VII Τκήκαηνο ηνπ
Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ ην νπνίν εξκήλεπζε θαη εθήξκνζε νξζά ην
ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην. Η θξίζε δε ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ
άξζξ. 152 λ. 3463/2006 δελ εξκελεύεη νξζά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο
νύηε ππαγάγεη απηέο νξζά ζηελ ππό θξίζε πεξίπησζε.
Καη’ άξζξ. 152 παξ. 4 λ . 3463/2006 νξίδεηαη όηη «νη απνθάζεηο
ηεο Επηηξνπήο πξνζβάιινληαη κόλνλ ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα».
Καηά ηε γλώκε κνπ ε Δηνίθεζε ηεο Δ.Ε.Υ.Α. νθείιεη λα εκείλεη
ζηελ ππ’ αξίζκ. 14/2019 απόθαζε ηνπ Δ.Σ. Ωο εθ ηνύηνπ ζην παξόλ
ζεκείν θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνζβνιή ηεο ππ’ αξίζκ. 7/23/30-052019 απόθαζεο ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ άξζξ. 152 ζηα αξκόδηα
δηθαζηήξηα.
Η πποζβολή ηων αποθάζεων ηηρ Ειδικήρ Επιηποπήρ ηος άπθπ.
152 ν. 3463/2006, μη πηηήρ αποζαθήνιζηρ ηος απμοδίος
δικαζηηπίος, ωρ απόθαζη διοικηηικού οπγάνος ζηο πλαίζιο ηος
δεύηεπος βαθμού ενδοδιοικηηικήρ επίλςζηρ διαθοπών, ζςνιζηά
διοικηηική εκηελεζηή ππάξη και ςπάγεηαι ζηη γενική ακςπωηική
απμοδιόηηηα ηος Σςμβοςλίος ηηρ Επικπαηείαρ (καη΄ άπθπ. 95 Σ)
και ηο πποβλεπόμενο ένδικο βοήθημα είναι η αίηηζη ακςπώζεωρ.
Τν δήηεκα πνπ ηίζεηαη ελ πξνθεηκέλσ είλαη απηό ηεο εκπξνζέζκνπ
αζθήζεσο αηηήζεσο αθπξώζεσο.
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Η απόθαζε ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο επί ηεο από 22/04/2019
πξνζθπγήο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. εμεδόζε ηελ 30/05/2019.
Σύκθσλα κε ην άξζξ. 152 λ. 3463/2006 νξίδεηαη όηη:
«2. Η Εηδηθή Επηηξνπή αζθεί έιεγρν λνκηκόηεηαο, θαη εθδίδεη απόθαζε
επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ
από ηελ ππνβνιή ηεο. Σπλεδξηάδεη, ηνπιάρηζηνλ, δύν (2) θνξέο ην κήλα.»
Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηελ ΣηΕ 242/2019 έρεη θξηζεί όηη:
«Σε πεξίπησζε ζησπεξήο απνξξίςεσο ηεο πξνζθπγήο κε ηελ άπξαθηε
πάξνδν ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ έθδνζε
απνθάζεσο επ` απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ ε απνξξηπηηθή ηεο πξνζθπγήο
πξάμε θνηλνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξόκελν ή πεξηέιζεη ζε γλώζε ηνπ ζε
ρξόλν

κεηαγελέζηεξν

ηεο

νξηδόκελεο από

ην

λόκν

πξνζεζκίαο

απνθάλζεσο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε αηηήζεσο αθπξώζεσο θαηά ηεο
ζησπεξήο ή ξεηήο απνξξίςεσο ηεο πξνζθπγήο θαζώο θαη θαηά ηεο
απνθάζεσο, θαηά ηεο νπνίαο είρε αζθεζεί ε πξνζθπγή, αξρίδεη από ηελ
επνκέλε ηεο ζπκπιεξώζεσο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ πνπ ηάζζνληαη ζην
Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ Εηδηθή Επηηξνπή πξνθεηκέλνπ
λα απνθαλζνύλ, αδηαθόξσο εάλ ε θνηλνπνίεζε ή ε γλώζε ηεο
απνξξηπηηθήο απνθάζεσο ηεο Επηηξνπήο είλαη κεηαγελέζηεξεο απηήο (ΣηΕ
618/2016, 2851/2016, 4370/2015 θ.ά.). Εμάιινπ, ε πξνζεζκία πνπ
ηάζζεηαη από ην άξζξν 152 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γηα λα
εμεηαζζεί ε πξνζθπγή είλαη κελ απνθιεηζηηθή, αξρίδεη, όκσο, από ηελ ιήςε
ηεο πξάμεσο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ λόκν γηα ηελ
έθδνζή ηεο θαη είλαη θξίζηκα γηα ηελ δηάγλσζε ηεο ππνζέζεσο (βι. ΣηΕ
734/2011, πξβι. ΣηΕ 2115/2009 7κ,. 2242/2008 7κ.).».
Έπεηαη όηη ην ρξνληθό ζεκείν ελάξμεσο ηεο εμεθνλζήκεξεο
πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο αθπξώζεσο ελώπηνλ ηνπ
Σπκβνπιίνπ Επηθξαηείαο, θαη’ άξζξ. 46 π.δ. 18/1989, είλαη ε 30/05/2019.
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Επεηδή ηελ 01/07/2019 ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε αηηήζεσο
αθπξώζεσο αλεζηάιε έσο θαη ηηο 15/09/2019, θαη λήγει ηην 14/10/2019,
έπεηαη όηη ε Δ.Ε.Υ.Α. δύλαηαη λα θαηαζέζεη εκπξνζέζκσο αίηεζε
αθύξσζεο θαηά ηεο ππ’ αξίζκ. 7/23/30-05-2019 απόθαζεο ηεο Εηδηθήο
Επηηξνπήο ηνπ άξζξ. 152 λ. 3463/2006.
Σςμπεπαζμαηικά
Κξίλεηαη αλαγθαία, πξνο νξηζηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, ε άζθεζε ηνπ
ελδίθνπ βνεζήκαηνο ηεο αηηήζεσο αθπξώζεσο (άξζξ. 45 π.δ. 18/1989)
ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ Επηθξαηείαο θαηά α) ηεο απόθαζεο ηνπ
Σπληνληζηή Απ. ……, β) ηεο 7/23/2019 απόθαζεο ηεο Εηδηθήο Επηηξνπήο
ηνπ άξζξ. 152 , γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θύξνπο ηεο κε αξίζκ. 14/2018
απόθαζεο ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α.

Αζήλα, 02/09/2019
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο
Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάλνο Ζπγνύξεο
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