ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ
ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ
ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2ος όροφος) ΑΘΖΝΑ
ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235
ΚΗΝ:6977506705
E-mail: pzygouris@gmail.com

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επί ηνπ πξνο ηελ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κε
αξηζκ.πξση.εηζ. 1649/14-4-2011
εξσηήκαηνο

Εξσηάηαη από ηελ Δ.Ε.Υ.Α.:
1. Εάλ νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο πνπ εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο ησλ
Δεκνηώλ πνπ θαηαηίζεληαη γηα κείσζε ζηνπο ινγαξηαζκνύο ύδξεπζεο
(γηα ιόγνπο όπσο απνξία, δηαθσλία κε ηα ρξεσζέληα θπβηθά από ηελ
επηρείξεζε θ.η.ι.) αλαξηώληαη ζηελ Δηαύγεηα κε ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ
θαηαλαισηώλ.
2. Εάλ νη κεηώζεηο ηνπ κηζζνύ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειώλ ηνπ Δ.Σ.
Δ.Ε.Υ.Α., ζύκθσλα κε ηα άξζξ. 1 παξ. 1-2 Ν3833/10, άξζξ. 90 Ν.
3842/10 θαη άξζξ. 3 Ν. 3845/2010, ηζρύνπλ θαη γηα ην 2011.

Η απάληεζή κνπ επί ησλ αλσηέξσ εξσηεκάησλ έρεη σο εμήο:
1. Σύκθσλα κε ην άξζξ. 1 ηνπ Ν. 3861/2010, εηζάγεηαη ε ππνρξέσζε
αλάξηεζεο ζην Δηαδίθηπν ησλ λόκσλ, ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ,
θαη ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνπλ ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα θαη όξγαλα ηεο
Δηνίθεζεο.
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Σύκθσλα κε ην άξζξ. 2 παξ. 1 θαη 3 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, ε ππνρξέσζε
αλάξηεζεο ζην Δηαδίθηπν θαηαιακβάλεη ηόζν ηα αηξεηά όξγαλα ησλ
Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) πξώηνπ θαη δεύηεξνπ
βαζκνύ όζν θαη ηα λνκηθά πξόζσπα θαη επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Τ.Α.,
αλάκεζα ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο.

Σύκθσλα κε ην άξζξ. 2 παξ. 4, πεξίπησζε 4 ηνπ Ν. 3861/2010 ε
ππνρξέσζε αλάξηεζεο θαηαιακβάλεη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο
Δηνίθεζεο, ηηο νπνίεο εθδίδεη κε λνκνζεηηθή εμνπζηνδόηεζε.
Γηα παξάδεηγκα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 202, παξ.3 ΚΔΚ, νη ΟΤΑ, κε
απόθαζε ηνπ νηθείνπ Σπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε
πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ, δύλαληαη λα ζεζπίζνπλ
κεησκέλν ηηκνιόγην ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο κέρξη ην 50% ή θαη
απαιιαγή από ηα ηέιε γηα ηνπο απόξνπο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη
ηνπο πνιύηεθλνπο, όπσο ε ηδηόηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα από
ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Εηδηθά γηα ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο, ην άξζξ. 18, παξ. 4 ηνπ Ν.
2946/2001 παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζηα Δ.Σ. ησλ Δ.Ε.Υ.Α., κε απόθαζή
ηνπο, λα θαζνξίζνπλ εηδηθό κεησκέλν ηηκνιόγην ύδξεπζεο, ρσξίο λα
ηίζεηαη όξην σο πξνο ηε κείσζε.
Ωο θαλνληζηηθνύ πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο, (πνπ αθνξνύλ αόξηζην
αξηζκό πξνζώπσλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά), νη απνθάζεηο
ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. πνπ ζεζπίδνπλ κεησκέλα ηηκνιόγηα ύδξεπζεο γηα
ιόγνπο θνηλσληθήο πξόλνηαο ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιπηέθλσλ,
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θαηαιακβάλνληαη από ηελ ππνρξέσζε αλάξηεζεο ζην δηαδίθηπν, θαη’
άξζξ. 2 παξ. 4, πεξίπησζε 4 ηνπ Ν. 3861/2010.

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξ. 5 ηνπ Ν. 3861/2010, ε αλάξηεζε ζην
Δηαδίθηπν ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επηθύιαμε
ησλ θαλόλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Δελ αλαξηώληαη πξάμεηο, ζηηο
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη επαίζζεηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα,
όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Τν άξζξ. 3 ηνπ Ν. 2472/1997 νξίδεη σο επαίζζεηα δεδνκέλα
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηα αθόινπζα: «ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ζηε
θπιεηηθή ή εζληθή πξνέιεπζε, ζηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζηηο
ζξεζθεπηηθέο

ή

θηινζνθηθέο

πεπνηζήζεηο,

ζηε

ζπκκεηνρή

ζε

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ζηελ πγεία, ζηελ θνηλσληθή πξόλνηα θαη
ζηελ εξσηηθή δσή, ζηα ζρεηηθά κε πνηληθέο δηώμεηο ή θαηαδίθεο, θαζώο
θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε ζπλαθείο κε ηα αλσηέξσ ελώζεηο πξνζώπσλ.»

Από ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηώλ ζπλάγεηαη πσο νη
εμαηνκηθεπκέλεο

απνθάζεηο

γηα

ηελ

κείσζε

ζπγθεθξηκέλσλ

ινγαξηαζκώλ, βάζεη ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. κε
θξηηήξηα θνηλσληθήο πξόλνηαο, όπσο γηα ηνπο πνιπηέθλνπο ή ηα
Α.Μ.Ε.Α., δελ επηηξέπεηαη λα αλαξηεζνύλ ζην Δηαδίθηπν, θαζώο θάηη
ηέηνην

ζα

ζπληζηνύζε

απαγνξεπκέλε

επεμεξγαζία

επαίζζεησλ

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, θαηά ην άξζξ. 3 ηνπ Ν. 2472/1997.
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Εμ αληηδηαζηνιήο, ε απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. γηα ηελ κείσζε
ζπγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκώλ θαηαλαισηώλ, πνπ δελ βαζίδεηαη ζηα
λόκηκα θξηηήξηα θνηλσληθήο πξόλνηαο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ,
π.ρ. ύζηεξα από έλζηαζε θαηαλαισηή γηα ιαλζαζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ
πδξνκεηξεηή, θαηαιακβάλνληαη από ηελ ππνρξέσζε αλάξηεζεο ζην
δηαδίθηπν. Οη πεξηπηώζεηο απηέο, ιόγσ ηνπ νηθνλνκηθνύ ηνπο
πεξηερνκέλνπ, ζα πξέπεη λα ππαρζνύλ εξκελεπηηθά ζηελ πεξίπησζε 6
ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4 ηνπ Ν. 3861/2010, πνπ αθνξά ηηο επί κέξνπο
δαπάλεο θνξέσλ ηνπ Δεκνζίνπ.

2.

Οη κεηώζεηο ηνπ κηζζνύ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειώλ ηνπ Δ.Σ.

Δ.Ε.Υ.Α., ζύκθσλα κε ηα άξζξ. 1 παξ. 1-2 Ν3833/10, άξζξ. 90 Ν.
3842/10 θαη άξζξ. 3 Ν. 3845/2010, ζπλερίδνπλ λα ηζρύνπλ, θαζώο δελ
έρνπλ θαηαξγεζεί ή ηξνπνπνηεζεί.

Αζήλα, 27/5/2011
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο
Πάλνο Ζπγνύξεο
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