ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/15.7.2013 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ.

Θ γνϊμθ επί του τεκζντοσ ηθτιματοσ είναι θ εξισ:
Στο άρκρο 1 του Ν. 1069/80 ορίηεται ότι:
«Αντικείμενον - φορείσ - αρμοδιότθσ.
1.

Δια

τθν άςκθςιν των πάςθσ φφςεωσ δραςτθριοτιτων του

κυκλϊματοσ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ οικιςτικϊν κζντρων τθσ
Χϊρασ, εξαιρζςει των πόλεων Ακθνϊν, Θεςςαλονίκθσ και Βόλου και
των μειηόνων αυτϊν περιοχϊν, δφναται να ςυνιςτϊνται κατά τθν
παράγραφον 3 του παρόντοσ άρκρου εισ εκάςτον Διμον ι Κοινότθτα
τθσ Χϊρασ ι υπό πλειόνων Διμων ι Κοινοτιτων ι Διμων και
Κοινοτιτων ενιαίαι επιχειριςεισ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ. Αι
ανωτζρω Επιχειριςεισ αποτελοφν ίδια Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ
Δικαίου κοινωφελοφσ χαρακτιροσ, διεπόμενα υπό των κανόνων τθσ
Ιδιωτικισ οικονομίασ, εφ` όςον δεν ορίηεται άλλωσ υπό νόμου.
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"Θ Επιχείρθςθ του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και όςεσ Δθμοτικζσ
Επιχειριςεισ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ ζχουν ςυςτακεί κατ` εφαρμογι
ειδικϊν νόμων, καταρτίηουν κανονιςμοφσ εργαςίασ κατά τισ ειδικότερεσ
ρυκμίςεισ του ν.δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α), όπωσ ιςχφει. Οι ανωτζρω
Κανονιςμοί κυρϊνονται από το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.),
ςφμφωνα με το άρκρο 15 παράγραφοσ 1 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286
Α`)….».
Περαιτζρω ςτο ν. 3833/2010 «Προςταςία τθσ εκνικισ οικονομίασ Επείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ»
(ΦΕΚ Αϋ 40/15.3.2010) ορίηει ςτο άρκρο 7, υπό τον τίτλο «Μείωςθ
αμοιβϊν για ςυμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα», ότι:
«Το άρκρο 17 του ν. 3205/2003 αντικακίςταται ωσ εξισ: «…1. Τα κάκε
είδουσ μόνιμα ι προςωρινοφ χαρακτιρα ςυλλογικά όργανα (ςυμβοφλια,
επιτροπζσ, ομάδεσ εργαςίασ κ.λπ.) του Δθμοςίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ο.Τ.Α., τα οποία προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ ι
ςυνιςτώνται και ςυγκροτοφνται με διοικθτικζσ πράξεισ λειτουργοφν
εντόσ του κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ των οικείων Υπθρεςιών ι ςε
χρόνο που καλφπτεται από υπερωριακι απαςχόλθςθ και δεν
καταβάλλεται καμία πρόςκετθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ ςτα μζλθ τουσ.
Κατ` εξαίρεςθ ςτουσ ιδιώτεσ μζλθ των ανωτζρω ςυλλογικών οργάνων
κακορίηεται αποηθμίωςθ με απόφαςθ του κακ` φλθν αρμόδιου
Υπουργοφ… 2. Σε εξαιρετικζσ περιπτώςεισ, λόγω τθσ ιδιαίτερθσ
ςθμαςίασ του ςυλλογικοφ οργάνου για τθν οικονομία τθσ χώρασ ι τθν
αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθν
καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ και προκειμζνου περί Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α., με βάςθ το μζγεκοσ, τθ ςπουδαιότθτα και τα ςτοιχεία του
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προχπολογιςμοφ τουσ, επιτρζπεται θ λειτουργία τουσ εκτόσ του
κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ και εκτόσ του χρόνου που καλφπτεται από
υπερωριακι απαςχόλθςθ και μπορεί να κακορίηεται αποηθμίωςθ κατά
μινα ι κατά ςυνεδρίαςθ με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικών
και του κακ` φλθν αρμόδιου Υπουργοφ…» και ςτο άρκρο 20, υπό τον
τίτλο «Eναρξθ ιςχφοσ», ότι: «1. … 2. Η ιςχφσ των διατάξεων των άρκρων
2 … και 7 αρχίηει από 1.3.2010…».
Παράλλθλα, ςτο Ν. 3943/2011 ά. 45 παρ. 8 ορίηεται ότι:
«Οι διατάξεισ των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρκρου 7 του ν.
3833/2010, κακώσ και οι διατάξεισ του ν. 2685/ 1999 (ΦΕΚ 35 Α`), όπωσ
κάκε φορά ιςχφουν, εφαρμόηονται και ςτα Ν.Π.Ι.Δ. και ςτισ δθμόςιεσ
επιχειριςεισ, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ των παραγράφων 5 και 6
του άρκρου 1 του ν. 3833/2010, κακώσ και των διατάξεων του άρκρου 2
του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α`).»
Από τθ ςυςτθματικι και τελολογικι ερμθνεία των διατάξεων που
παρατζκθκαν ςε ςυνδυαςμό με τθ νομολογία του Ελεγκτικοφ
Συνεδρίου, ςυνάγονται τα ακόλουκα:
Θ διάταξθ του άρκρου 45 παρ. 8 του ν. 3943/2011 εντάςςεται ςτα
πλαίςια των ρυκμίςεων για τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμοςιονομικισ
ιςορροπίασ του ελλθνικοφ Κράτουσ που, όπωσ είναι κοινϊσ γνωςτό, ζχει
ιδθ ςοβαρότθτα κλονιςκεί. Με ςκοπό, λοιπόν, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
δθμοςιονομικισ κρίςθσ που διζρχεται θ ελλθνικι οικονομία, με τισ
ανωτζρω διατάξεισ επεκτείνονται και ιςχφουν οι ρυκμίςεισ του Ν.
3833/2010 και ςτα Δ.Σ. των νπιδ (ΕΣ 252/2011), οι οποίεσ ορίηουν ότι:
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«…1. Τα κάκε είδουσ μόνιμα ι προςωρινοφ χαρακτιρα ςυλλογικά
όργανα (ςυμβοφλια, επιτροπζσ, ομάδεσ εργαςίασ κ.λπ.) του Δθμοςίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλζπονται από τισ εκάςτοτε
ιςχφουςεσ διατάξεισ ι ςυνιςτώνται και ςυγκροτοφνται με διοικθτικζσ
πράξεισ λειτουργοφν εντόσ του κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ των
οικείων Υπθρεςιών ι ςε χρόνο που καλφπτεται από υπερωριακι
απαςχόλθςθ και δεν καταβάλλεται καμία πρόςκετθ αμοιβι ι
αποηθμίωςθ ςτα μζλθ τουσ»
Ο προςδιοριςμόσ των Ν.Π.Ι.Δ., ςτα οποία επεκτείνονται οι διατάξεισ του
ν. 3833/2010, δεν γίνεται, όπωσ κα επιβαλλόταν για τθ νομοτεχνικι
αρτιότθτα του νομικοφ κειμζνου, απευκείασ από τα τισ νζεσ διατάξεισ
του ν. 3943/2011 αλλά με παραπομπι ςτισ, ιδθ, ιςχφουςεσ διατάξεισ
του ν. 3833/2010. Εκ των ανωτζρω, δεν καταλείπεται περικϊριο
αμφιβολίασ περί τθσ εφαρμογισ του Ν. 3833/2010 και ςτθ δικι ςασ
περίπτωςθ, ωσ νπιδ.
Πζραν, όμωσ, του Ν. 3833/2010, εν

προκειμζνω, κατά τθ μάλλον

κρατοφςα γνϊμθ, εφαρμογι βρίςκει και ο Ν. 4024/2011 από τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του και ειδικότερα το ά. 21 αυτοφ.
Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο ορίηονται τα εξισ:
Αμοιβζσ ςυλλογικών οργάνων
1. Τα κάκε είδουσ μόνιμα ι προςωρινοφ χαρακτιρα ςυλλογικά όργανα
(ςυμβοφλια, επιτροπζσ, ομάδεσ εργαςίασ κ.λπ.) του Δθμοςίου, των
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ ι ςυνιςτώνται και ςυγκροτοφνται με
διοικθτικζσ πράξεισ λειτουργοφν εντόσ του κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ
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των οικείων Υπθρεςιών ι ςε χρόνο που καλφπτεται από υπερωριακι
απαςχόλθςθ και δεν καταβάλλεται καμία πρόςκετθ αμοιβι ι
αποηθμίωςθ ςτα μζλθ τουσ. Κατ` εξαίρεςθ ςτουσ ιδιώτεσ - μζλθ των
ανωτζρω ςυλλογικών οργάνων κακορίηεται αποηθμίωςθ με απόφαςθ
του κακ` φλθν αρμόδιου Υπουργοφ, θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα πενιντα (50) ευρώ ανά ςυνεδρίαςθ και μζχρι πενιντα (50)
ςυνεδριάςεισ ετθςίωσ. Οι ανωτζρω υπουργικζσ αποφάςεισ δεν
υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 22 του ν.
2362/ 1995 (Α`247).
2. Σε εξαιρετικζσ περιπτώςεισ, λόγω τθσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ του
ςυλλογικοφ

οργάνου

για

τθν

οικονομία

τθσ

χώρασ

ι

τθν

αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθν
καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ και προκειμζνου περί Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάςθ το μζγεκοσ, τθ ςπουδαιότθτα και τα
ςτοιχεία του προχπολογιςμοφ τουσ, επιτρζπεται θ λειτουργία τουσ
εκτόσ του κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ και εκτόσ του χρόνου που
καλφπτεται από υπερωριακι απαςχόλθςθ και μπορεί να κακορίηεται
αποηθμίωςθ κατά μινα ι κατά ςυνεδρίαςθ με κοινι απόφαςθ του
Υπουργοφ Οικονομικών και του κακ` φλθν αρμόδιου Υπουργοφ.
Η αποηθμίωςθ αυτι δεν μπορεί να είναι κατά μινα, μεγαλφτερθ από
τετρακόςια (400) ευρώ για τον πρόεδρο και τριακόςια (300) ευρώ για τα
μζλθ και τουσ γραμματείσ. Στουσ ειςθγθτζσ που εκ του νόμου
προβλζπεται θ ςυμμετοχι τουσ, καταβάλλεται αποηθμίωςθ ανά
ςυνεδρίαςθ, θ οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ από το ποςό των
είκοςι (20) ευρώ και για μζχρι πενιντα (50) ςυνεδριάςεισ το ζτοσ.
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Η ανωτζρω μθνιαία αποηθμίωςθ καταβάλλεται με τθν προχπόκεςθ
ςυμμετοχισ ςε τζςςερισ (4) τουλάχιςτον ςυνεδριάςεισ το μινα. Σε
περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςε λιγότερεσ ςυνεδριάςεισ θ αποηθμίωςθ
περικόπτεται ανάλογα.
3. Σε ειδικζσ περιπτώςεισ, μπορεί, με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ
Οικονομικών και του κακ` φλθν αρμόδιου Υπουργοφ, να κακοριςκεί
αποηθμίωςθ ανά ώρα, ζλεγχο ι αξιολογοφμενο πρόγραμμα κ.λπ.,
ανάλογα με τισ κατά περίπτωςθ προκφπτουςεσ ανάγκεσ. Το ςυνολικό
μθνιαίο ποςό τθσ ανωτζρω αποηθμίωςθσ απαγορεφεται να υπερβαίνει
το όριο τθσ κατά μινα αποηθμίωςθσ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο
2 για τα μζλθ ςυλλογικών οργάνων.»

Περαιτζρω, ςτο ά. 32 του ιδίου ωσ άνω νόμου ορίηεται ότι:
«Κατάργθςθ διατάξεων

που ρυκμίηουν

κζματα του παρόντοσ

Κεφαλαίου και Ζναρξθ ιςχφοσ
1. Από τθν Ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου
καταργείται κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ κατά το μζροσ που ρυκμίηει
κζματα που διζπονται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου.
Όπου ςε διατάξεισ νόμων, διαταγμάτων ι άλλων κανονιςτικών
πράξεων, γίνεται παραπομπι ςε διατάξεισ που καταργοφνται ςφμφωνα
με το προθγοφμενο εδάφιο νοείται ωσ παραπομπι ςτισ διατάξεισ του
παρόντοσ Κεφαλαίου που ρυκμίηουν το αντίςτοιχο κζμα.
Επιδόματα ι παροχζσ που προβλζπονται από τισ καταργοφμενεσ
διατάξεισ και τα οποία, κατά παραπομπι άλλων διατάξεων,
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χορθγοφνται ςε λειτουργοφσ ι υπαλλιλουσ, που δεν υπάγονται ςτο
Πεδίο

εφαρμογισ

των

διατάξεων

του

παρόντοσ

Κεφαλαίου,

εξακολουκοφν να καταβάλλονται με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ
που

ορίηουν

οι

παραπεμπόμενεσ

διατάξεισ

με

εξαίρεςθ

τθν

Οικογενειακι παροχι, θ οποία υπολογίηεται και καταβάλλεται ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του άρκρου 17.»

Τζλοσ, ςτο ά. 43 ορίηεται:
«Ζναρξθ ιςχφοσ
Η ιςχφσ του παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ του ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτισ επί
μζρουσ διατάξεισ του.
Παραγγζλλομε τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ και τθν εκτζλεςι του ωσ νόμου του Κράτουσ.
Ακινα, 27 Οκτωβρίου 2011».
Εκ του ςυνδυαςμοφ των ανωτζρω, ςυνάγονται τα εξισ:
Σφμφωνα με τθ γραμματικι ερμθνεία του α. 21 του Ν. 4024/2011, δεν
καταβάλλεται καμία πρόςκετθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ ςτα μζλθ των
ςυλλογικϊν οργάνων των ΝΠΙΔ που ανικουν ςε ΟΤΑ. Κατ’ εξαίρεςθ
μόνο, και φςτερα από ζκδοςθ ςχετικισ υπουργικισ απόφαςθσ, θ οποία
εν προκειμζνω δεν υφίςταται, υπάρχει δυνατότθτα κακοριςμοφ
αποηθμίωςθσ για τα μζλθ των ςυλλογικϊν οργάνων ςφμφωνα με τισ
παρ. 1 εδ β και 2 του α. 21 Ν.4024/2011.
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Θ εν λόγω διάταξθ δεν διακρίνει τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ δεν
καταβάλλεται αποηθμίωςθ, δεν περιορίηεται δθλ. ςτθν κατάργθςθ των
αποηθμιϊςεων λόγω τθσ ςυμμετοχισ των μελϊν αποκλειςτικά ςτισ
ςυνεδριάςεισ των οργάνων, αλλά αφορά γενικϊσ τισ κάκε είδουσ
αμοιβζσ ι αποηθμιϊςεισ τουσ από τθν δραςτθριότθτά τουσ ωσ μζλθ των
οργάνων αυτϊν. Επιχείρθμα υπζρ τθσ άποψθσ αυτισ, δίνει θ παρ. 2 του
α.21 του Ν.4024/2011, ςφμφωνα με τθν οποία θ κατ’ εξαίρεςθ
προβλεπόμενθ

αποηθμίωςθ,

δεν

ταυτίηεται

απόλυτα

με

τισ

ςυνεδριάςεισ των μελϊν, κακοριηόμενθ αποκλειςτικά με βάςθ αυτζσ,
αλλά μπορεί να κακορίηεται και κατά μινα, επί τθσ εν γζνει
δραςτθριότθτασ των μελϊν. Επίςθσ, ο ίδιοσ ο τίτλοσ του άρκρου 21,
«Αμοιβζσ Συλλογικϊν Οργάνων», δίδει επιχείρθμα υπζρ τθσ άποψθσ
ότι, το εν λόγω άρκρο αφορά γενικά τισ κάκε είδουσ αμοιβζσ ι
αποηθμιϊςεισ που λαμβάνουν τα μζλθ των οργάνων.
Από τθν ερμθνεία τθσ εν λόγω διάταξθσ προκφπτει ότι, ο λόγοσ για τον
οποίο ο νομοκζτθσ αναφζρεται εν προκειμζνω ςτισ ‘ςυνεδριάςεισ’
είναι, όχι για να περιορίςει τισ περιπτϊςεισ όπου τα μζλθ ςυλλογικϊν
οργάνων δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθσ, αλλά για να δϊςει ζναν, μεταξφ
άλλων, τρόπο κακοριςμοφ του φψουσ τθσ κατ’ εξαίρεςθ προβλεπόμενθσ
αποηθμίωςθσ (είτε ανά ςυνεδρίαςθ, είτε ανά μινα).
Εξάλλου, ςτθν υπ’ αρικμ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκφκλιο του
Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, για τθν παροχι οδθγιϊν για τθν
εφαρμογι των διατάξεων του Β Κεφαλαίου του Ν.4024/2011, ορίηεται
ότι : Αποηθμιώςεισ μελών ςυλλογικών οργάνων που ζχουν κακοριςτεί
με υπουργικζσ αποφάςεισ , οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί μζχρι τθν 31-10-
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2011, …, δεν ιςχφουν πζραν τθσ θμερομθνίασ αυτισ και κα πρζπει να
επανεξεταςκοφν ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ του εν λόγω άρκρου.»

Από όλα τα ωσ άνω ςυνάγεται ότι από 1-11-2011, θ διάταξθ του α.21
Ν.4024/2011, όπωσ ερμθνεφτθκε, κατιςχφει τθσ παρ.7 του α.3 του
Ν.1069/1980, όςον αφορά ςτισ αμοιβζσ-αποηθμιϊςεισ των μελϊν του
Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α.
Από

τα

πραγματικά

περιςτατικά

ςε

ςυνδυαςμό

με

τουσ

προαναφερκζντεσ νόμουσ προκφπτει ότι τόςο θ Αντιπρόεδροσ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. όςο και ο κ. …. αποτελοφν μζλθ του Δ.Σ. απαςχολοφμενα θ
πρϊτθ ωσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. και ο δεφτεροσ ωσ γενικόσ
διευκυντισ αυτισ και λαμβάνουν για το λόγο αυτό μθνιαίεσ αποδοχζσ,
με αποτζλεςμα ορκϊσ ο Επίτροποσ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου να
καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι δεν δικαιοφνται πρόςκετθ αποηθμίωςθ
για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α., οποτεδιποτε και αν αυτζσ
πραγματοποιοφνται, κατά τθ ρθτι, άλλωςτε, διατφπωςθ και των δφο
νόμων, ιτοι εντόσ ι εκτόσ κανονικοφ ωραρίου. Αντικζτωσ, θ ςυμμετοχι
τουσ ςε αυτζσ αποτελεί μζροσ των κακθκόντων τουσ ενϊ τυχόν αντίκετθ
ερμθνεία, κα είχε ωσ αποτζλεςμα τα μζλθ αυτά να αμείβονται για τθν
ίδια αιτία περιςςότερεσ φορζσ, όπωσ, άλλωςτε, ζχει δεχκεί
επανειλθμμζνωσ και το αρμόδιο για ςχετικά ηθτιματα δικαςτιριο, ιτοι
το Ελεγκτικό Συνζδριο (12/2012 ΕΣ).
Αναφορικϊσ με τα λοιπά μζλθ του Δ.Σ. και τον κακοριςμό τθσ αμοιβισ
τουσ εκ του νόμου (1069/80) ορίηεται ότι «…μπορεί να παρζχεται για τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ αυτοφ αποηθμίωςθ. Η αποηθμίωςθ
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…. Κακορίηεται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ
μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου….».
Εν προκειμζνω, δζον είναι να διευκρινιςκοφν τα εξισ:
Συςτατικζσ είναι οι ατομικζσ πράξεισ με τισ οποίεσ θ διλωςθ τθσ
βοφλθςθσ του διοικθτικοφ οργάνου κεςπίηει απευκείασ ζναν ατομικό
κανόνα δικαίου, μεταβάλλοντασ τθ νομικι κατάςταςθ του νομικοφ
προςϊπου προσ το οποίο απευκφνεται, με τθν ίδρυςθ, αλλοίωςθ ι
κατάργθςθ δικαιωμάτων ι υποχρεϊςεων των προςϊπων αυτϊν.
Θ ζκδοςθ τθσ ζγγραφθσ διοικθτικισ πράξθσ ςυντελείται όταν λάβει
οριςτικι μορφι θ διατφπωςθ τθσ βοφλθςθσ του διοικθτικοφ οργάνου
που

ζχει

αποφαςιςτικι

αρμοδιότθτα.

Στθν

περίπτωςθ

των

δθμοςιευτζων διοικθτικϊν πράξεων, θ ζκδοςθ ςυμπίπτει με τθ
δθμοςίευςθ. Οι διοικθτικζσ πράξεισ ιςχφουν τυπικά από τθν ζκδοςι
τουσ και των δθμοςιευτζων από τθσ δθμοςιεφςεϊσ τουσ, εκτόσ αν θ
πράξθ ορίηει προγενζςτερο χρόνο ζναρξθσ τθσ ουςιαςτικισ ιςχφοσ τθσ,
εφόςον, όμωσ, αυτό επιτρζπεται, κακϊσ κατά γενικι αρχι του
διοικθτικοφ δικαίου τόςο οι κανονιςτικζσ όςο και οι ατομικζσ
ςυςτατικζσ πράξεισ δεν ζχουν αναδρομικι ιςχφ, δθλ. τα ζννομα
αποτελζςματά

τουσ

δεν

μποροφν

να

ανατρζξουν

ςε

χρόνο

προγενζςτερο από τθν ζκδοςι τουσ. Όλωσ εξαιρετικϊσ, μποροφν να
ζχουν αναδρομικι ιςχφ ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ:
Α) αν επιτρζπεται ρθτϊσ από τισ ςχετικζσ διατάξεισ ι ςαφϊσ προκφπτει
από αυτζσ, β) όταν πρόκειται για ατομικζσ πράξεισ που εκδίδει θ
Διοίκθςθ για να ςυμμορφωκεί ςε ακυρωτικι απόφαςθ διοικθτικοφ
δικαςτθρίου και γ) ςτθν περίπτωςθ που, μετά τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ
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για λόγουσ τυπικοφσ (π.χ. κακι ςφνκεςθ του ςυλλογικοφ οργάνου),
εκδίδεται μζςα ςε εφλογο χρόνο νζα ατομικι πράξθ που ζχει το ίδιο
περιεχόμενο με τθν ακυρωκείςα, βάςει των ίδιων πραγματικϊν
περιςτατικϊν και νομικϊν διατάξεων. Θ ιςχφσ τθσ νζασ πράξθσ
ανατρζχει ςτο χρόνο ζκδοςθσ τθσ αρχικισ πράξθσ που ακυρϊκθκε ι ςε
μεταγενζςτερθ θμερομθνία που κακορίηει θ νζα πράξθ, και δ) ςτθν
περίπτωςθ ανάκλθςθσ παράνομθσ ατομικισ πράξθσ.
Εν προκειμζνω,

θ απόφαςθ του Γ. Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ

δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ ςτισ 21.6.2012, με αποτζλεςμα να ιςχφει από
τθσ δθμοςιεφςεϊσ τθσ και εφεξισ. Επομζνωσ, ορκϊσ ο Επίτροποσ του
Ελεγκτικοφ Συνεδρίου αρνικθκε να κεωριςει ΧΕ που αφοροφν χρονικό
διάςτθμα προγενζςτερο τθσ δθμοςιεφςεωσ τθσ ωσ άνω αποφάςεωσ του
Γ.Γ. Περιφζρειασ, κακϊσ αυτι, όπωσ προελζχκθ, δεν ζχει αναδρομικι
ιςχφ, κακϊσ δεν εμπίπτει ςε καμία των ανωτζρω εξαιρζςεων, κατά τισ
οποίεσ κα μποροφςε μία ςυςτατικι διοικθτικι πράξθ να ζχει
αναδρομικι ιςχφ.
Σε κάκε περίπτωςθ, εφόςον επανυποβάλετε τα ΧΕ για κεϊρθςθ
προβάλλοντασ τισ όποιεσ αντιρριςεισ ςασ και ο Επίτροποσ αρνθκεί να
τα κεωριςει, οφείλετε να απζχετε από οποιαδιποτε καταβολι των
ςχετικϊν ποςϊν. Αν αρνθκεί εκ νζου, τότε υποχρεωτικϊσ ακολουκείται
θ διαδικαςία του ά. 32 ν. 4129/13 ςφμφωνα με το οποίο:
«Αν από τον ζλεγχο που διενεργικθκε διαπιςτωκεί ότι για κάποια
δαπάνθ δεν ςυντρζχουν ολικά ι μερικά οι προχποκζςεισ του άρκρου 28
παρ. 1 περίπτωςθ β`, ο αρμόδιοσ Επίτροποσ αρνείται με αιτιολογθμζνθ
πράξθ τθ κεώρθςθ του εντάλματοσ πλθρωμισ, το οποίο επιςτρζφει μαηί
με αντίγραφο τθσ πράξθσ του ςτθν υπθρεςία που το υπζβαλε. Αν
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υποβλθκεί εκ νζου το ζνταλμα για κεώρθςθ ο Επίτροποσ το κεωρεί,
εφόςον ζχουν αρκεί οι λόγοι τθσ μθ κεώρθςθσ του, ι υποβάλλει αυτό
με ζκκεςθ του ςτο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, το
οποίο αποφαίνεται με πράξθ του είτε για τθ κεώρθςθ του εντάλματοσ,
οπότε το ζνταλμα κεωρείται υποχρεωτικά από τον Επίτροπο, είτε για τθ
μθ κεώρθςθ του.»
Ο αρμόδιοσ, δθλαδι, ςχθματιςμόσ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου κα
αποφανκεί εν τζλει, αν δικαιοφςκε ι όχι τα ςχετικά ποςά. Ζωσ τότε,
όμωσ, ςε περίπτωςθ που εςείσ, παρά τθν άρνθςθ του Επιτρόπου να
προχωριςει ςε κεϊρθςθ, καταβάλετε τα επίμαχα ποςά, κα
καταλογιςτείτε, ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ που ςχετίηονται με
τον καταςταλτικό ζλεγχο υπολόγων και τθ ςχετικι νομολογία του
Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. Για το λόγο αυτό, εφόςον το επικυμείτε,
μπορείτε μεν να εμείνετε ςτθν άποψι ςασ, όμωσ, μζχρι τθν οριςτικι
επίλυςθ του ηθτιματοσ από το Κλιμάκιο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, θ
οποία κα είναι δεςμευτικι και για τον Επίτροπο, οφείλετε να απζχετε
από οποιαδιποτε ενζργεια είναι αντίκετθ προσ τθν άρνθςθ του
Επιτρόπου.

Ακινα, 16.7.2013
Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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