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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επί ηνπ πξνο ηελ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κε
αξηζκ.πξση.εηζ. 1667/4-5-2011
εξσηήκαηνο

Εξσηάηαη από ηελ Δ.Ε.Υ.Α.:
1. Πνηόο ν ρξόλνο παξαγξαθήο ησλ νθεηιώλ ηξίησλ πξνο ηελ Δ.Ε.Υ.Α.;
2. Πνηόο ν ρξόλνο παξαγξαθήο ησλ νθεηιώλ ηεο Δ.Ε.Υ.Α. πξνο
ηξίηνπο;
3. Πνηέο είλαη νη λόκηκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ είζπξαμε νθεηιώλ ηξίησλ
πξνο Δ.Ε.Υ.Α.; Πώο κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί ην θόζηνο ησλ ηπρόλ
επηδόζεσλ νριήζεσλ πξνο ηξίηνπο;
4. Η παξαγξαθή δηαθόπηεηαη από ηελ παξαιαβή ή ηελ απνζηνιή ηεο
όριεζεο;
5. Σε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσλ κπνξνύλ λα θαηαινγηζηνύλ πνηληθέο ή
πεηζαξρηθέο επζύλεο θαη ζε πνηνύο;
6. Πνηά είλαη ε νξζνινγηθόηεξε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο
είζπξαμεο ρηιηάδσλ αλείζπξαθησλ νθεηιώλ, πνπ δελ μεπεξλνύλ ηα
πελήληα επξώ;

Η απάληεζή κνπ επί ησλ αλσηέξσ εξσηεκάησλ έρεη σο εμήο:
1. Ο ρξόλνο παξαγξαθήο νθεηιώλ ηξίησλ πξνο ηελ Δ.Ε.Υ.Α.
παξαιιάζζεη αλάινγα κε ηελ ππνθείκελε αηηία ηεο νθεηιήο. Γηα
παξάδεηγκα, νη νθεηιέο ύδξεπζεο ησλ θαηαλαισηώλ ππόθεηληαη ζηελ
γεληθή εηθνζαεηή παξαγξαθή ηνπ άξζξ. 249 ΑΚ.

2. Αληηζηνίρσο, ν ρξόλνο παξαγξαθήο νθεηιώλ Δ.Ε.Υ.Α. πξνο ηξίηνπο
παξαιιάζζεη αλάινγα κε ηελ ππνθείκελε αηηία ηεο νθεηιήο. Γηα
παξάδεηγκα, νη νθεηιέο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. πξνο δηθαζηηθό επηκειεηή γηα ηελ
επίδνζε εγγξάθσλ ππόθεηληαη ζηελ ζπληνκόηεξε, πεληαεηή παξαγξαθή
ηελ νπνία πξνβιέπεη ην άξζξ. 250 πεξ. 11 ΑΚ .

3. Σε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαζηεί ιεμηπξόζεζκε νθεηιή ύδξεπζεο πξνο
ηελ Δ.Ε.Υ.Α., ε Δ.Ε.Υ.Α. νθείιεη λα επηδώζεη ζηνλ νθεηιέηε, κέζσ
αξκόδηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή, αγσγή γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ηεο
νθεηιήο, ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ε αηηία ηεο, ην
θαηαλαισζέλ ύδσξ, νη ρξνληθέο πεξίνδνη ρξήζεο ηνπ δηθηύνπ
απνρέηεπζεο, πιένλ ησλ ινηπώλ θνλδπιίσλ θαη επηβαξύλζεσλ, πνπ θαη
απηά πξέπεη λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά, θαζώο θαη ην ζπλνιηθό πνζό
ηεο νθεηιήο, πιένλ ησλ λνκίκσλ ηόθσλ ππεξεκεξίαο πνπ αλαινγνύλ
ζηα πνζά νθεηιήο θάζε κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ, ηα νπνία θαηέζηεζαλ
ιεμηπξόζεζκα θαη απαηηεηά από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο κέρξη
ηελ νινζρεξή εμόθιεζε. Τα έμνδα ηεο επίδνζεο κπνξνύλ λα
αλαδεηεζνύλ σο θνλδύιην κε ηελ αγσγή γηα εμόθιεζε.

4. Σύκθσλα κε ην άξζξ. 260, 261 θαη 265 ΑΚ, ε παξαγξαθή
δηαθόπηεηαη είηε όηαλ ν ππόρξενο αλαγλσξίζεη ηελ αμίσζε κε
νπνηνλδήπνηε ηξόπν, είηε κε ηελ έγεξζε ηεο αγσγήο, είηε κε ηελ επίδνζε
δηαηαγήο πιεξσκήο, είηε κε αλαγγειία γηα επαιήζεπζε ηεο πηώρεπζεο,
είηε κε αλαγγειία γηα θαηάηαμε ζε πιεηζηεξηαζκό είηε κε ηελ ππνβνιή
έλζηαζεο ζπκςεθηζκνύ ηεο αμίσζεο.

5. Σύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 8 ηνπ Ν. 1069/1980, «πξνθεηκέλνπ πεξί
ηνπ επί ζρέζεη εξγαζίαο
επηρεηξήζεσο
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ηεο

ηζρύνπζαη πεηζαξρηθαί

δηαηάμεηο ηηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.» Από ην άξζξ. 1 ηνπ Ν.Δ.
3789/1957 ζπλάγεηαη όηη ε επηβνιή πεηζαξρηθώλ πνηλώλ πξνϋπνζέηεη
ηελ ύπαξμε θαλνληζκνύ εξγαζίαο πνπ λα νξίδεη ηα πεηζαξρηθά
παξαπηώκαηα, ηηο πνηλέο θαη ηελ δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο. Εθόζνλ
επνκέλσο πθίζηαηαη ζρεηηθή πξόβιεςε ζηνλ θαλνληζκό ηεο Δ.Ε.Υ.Α.,
ζρεηηθή πεηζαξρηθή πνηλή κπνξεί λα επηβιεζεί.
Όζν δε αθνξά ηπρόλ πνηληθέο επζύλεο, ζρεηηθό είλαη ην άξζξ. 390 ΠΚ
(απηζηία).

6. Σύκθσλα κε ην άξζξ. 106 παξ. 4 ηνπ Ν. 2362/1995, «κε απνθάζεηο
ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κπνξεί λα αλαηεζεί ζηηο Δεκόζηεο
Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο ε είζπξαμε ησλ εζόδσλ… λνκηθώλ πξνζώπσλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη ηξίησλ. Με ηηο ίδηεο
απνθάζεηο θαζνξίδεηαη θαη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ
λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη ηξίησλ ζηελ

δαπάλε γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζόδσλ πνπ εηζπξάηηνληαη γηα
ινγαξηαζκό ηνπο».
Με αίηεκα ηεο Δ.Ε.Υ.Α. πξνο ηελ αξκόδηα ΔΟΥ, κπνξεί λα δεηεζεί ε
είζπξαμε ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο Δ.Ε.Υ.Α. από ηελ ΔΟΥ. Τν αίηεκα
δηαβηβάδεηαη ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή
Υπνπξγηθή Απόθαζε.

Αζήλα, 16.6.2001
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο,
Πάλνο Ζπγνύξεο

