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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,
με αρ. πρωτ. εις: 2093/10.11.2014 ερωτιματοσ

ΘΕΜΑ: το πλαίςιο ερμηνείασ τησ διάταξησ του ά. 25 Ν.4304/2014 για
τη ρφθμιςη ληξιπρόθεςμων οφειλών προσ Δ.Ε.Τ.Α. ερωτάται εάν
υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογήσ τησ άνω διάταξησ i) οφειλζσ
υπαλλήλων οι οποίεσ ζχουν επιδικαςθεί υπζρ τησ Δ.Ε.Τ.Α. δυνάμει
αμετάκλητων δικαςτικών αποφάςεων και ii) οφειλζσ καταναλωτών –
χρηςτών των υπηρεςιών τησ Δ.Ε.Τ.Α., οι οποίεσ ζχουν επιδικαςθεί
υπζρ τησ Δ.Ε.Τ.Α. με τελεςίδικεσ δικαςτικζσ αποφάςεισ.

******

Επί του ωσ άνω υποβλθκζντοσ ερωτιματοσ ζχω να ςασ επιςθμάνω τα
εξισ:
Σφμφωνα με τθν πρόςφατθ διάταξθ του αρ. 25 Ν. 4305/2014: «1.
Οφειλζσ προσ τισ Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Ύδρευςθσ Αποχζτευςθσ
(Δ.Ε.Υ.Α.), οι οποίεσ ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ζωσ τισ 30.9.2014,
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δφνανται να ρυκμίηονται, κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικισ απόφαςθσ του
οικείου διοικθτικοφ ςυμβουλίου, με τθν οποία κακορίηεται ο αρικμόσ
των δόςεων ανάλογα με το ποςό τθσ οφειλισ, τα ποςοςτά απαλλαγισ
από τισ προβλεπόμενεσ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ, κακϊσ
και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια θ οποία δεν ρυκμίηεται ςτο παρόν
άρκρο.
2. Τα προβλεπόμενα, ςτθν απόφαςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου,
ποςοςτά απαλλαγισ τελοφν απαραιτιτουσ ςε αντιςτρόφωσ ανάλογθ
ςχζςθ με τον αρικμό των δόςεων. Στθν περίπτωςθ εφάπαξ εξόφλθςθσ
τθσ οφειλισ παρζχεται υποχρεωτικά απαλλαγι κατά εκατό τοισ εκατό
(100%) από τισ προβλεπόμενεσ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ.
3. Ο αρικμόσ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ δεν μπορεί να είναι
μεγαλφτεροσ από ςαράντα (40) ενϊ θ κάκε δόςθ δεν μπορεί να είναι
μικρότερθ από ςαράντα (40) ευρϊ.
4. Η αίτθςθ του οφειλζτθ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ υποβάλλεται ςτθ
Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ το αργότερο ζωσ τισ
14.11.2014. Για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ το αίτθμα εξετάηεται από τον
Γενικό Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α., κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ του
προϊςταμζνου τθσ οικείασ οικονομικισ υπθρεςίασ.
5. Η ιςχφσ του παρόντοσ άρκρου αρχίηει από τθν ψιφιςι του.»

Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθν αιτιολογικι ζκκεςθ τθσ ωσ άνω διάταξθσ: «
Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ παρζχεται θ δυνατότθτα ςτισ Δ.Ε.Υ.Α.,
κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικισ απόφαςθσ των διοικθτικϊν τουσ ςυμβουλίων,
να προχωροφν ςε ρφκμιςθ των βεβαιωμζνων και λθξιπρόκεςμων
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οφειλϊν τουσ προσ αυτζσ με απαλλαγι ζωσ και 100% από τισ
προβλεπόμενεσ

προςαυξιςεισ

εκπρόκεςμθσ

καταβολισ

(τόκοι

υπερθμερίασ). Η εν λόγω ρφκμιςθ κρίνεται ςκόπιμθ λαμβάνοντασ υπ’
όψιν τθν τρζχουςα αρνθτικι ςυγκυρία και τθ ςυνεπαγόμενθ αδυναμία
των οφειλετϊν τουσ να ανταποκρικοφν ςτισ οικονομικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ προσ αυτζσ. Παράλλθλα με τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ
ςκοπείται θ βελτίωςθ τθσ ειςπραξιμότθτασ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν
προσ τισ Δ.Ε.Υ.Α.»

Όπωσ ςαφϊσ προκφπτει από τθν προεκτεκείςα αιτιολογικι ζκκεςθ, με
τισ ρυκμίςεισ τθσ διάταξθσ του ά. 25 Ν.4304/2014 ςκοπικθκε τόςο θ
διευκόλυνςθ

των

οφειλετϊν

των

Δ.Ε.Υ.Α.

να

εκπλθρϊςουν

ςυςςωρευμζνεσ υποχρεϊςεισ τουσ προσ αυτζσ όςο και θ εξυπθρζτθςθ
των Δ.Ε.Υ.Α. να ειςπράξουν αμζςωσ οφειλόμενα ποςά ςθμαντικοφ
φψουσ.
Η ςχετικι διάταξθ αναφζρεται γενικϊσ ςε λθξιπρόκεςμεσ απαιτιςεισ
οφειλετϊν, χωρίσ να διαλαμβάνει ειδικϊτερα περί εκκρεμουςϊν
ενϊπιον των δικαςτθρίων υποκζςεων ι απαιτιςεων των Δ.Ε.Υ.Α. που
ζχουν ιδθ κρικεί με δικαςτικζσ αποφάςεισ. Προσ εξυπθρζτθςθ του
εκτεκζντοσ διττοφ ςκοποφ τθσ διάταξθσ κα πρζπει να γίνει δεκτό ότι
ςτισ αναφερόμενεσ ωσ λθξιπρόκεςμεσ απαιτιςεισ των Δ.Ε.Υ.Α.
περιλαμβάνονται και αυτζσ που ζχουν εκκακαριςτεί με δικαςτικι
απόφαςθ οιουδιποτε βακμοφ δικαιοδοςίασ. Αντίκετθ ερμθνεία αφενόσ
μεν δεν ςτθρίηεται ςτθν ωσ άνω διάταξθ αφοφ και οι βεβαιωμζνεσ με
δικαςτικι απόφαςθ απαιτιςεισ είναι οπωςδιποτε λθξιπρόκεςμεσ αλλά
και κα ιταν εκτόσ ςκοποφ του νόμου αφοφ κα εξαιροφςε τθσ
παρεχόμενθσ διευκόλυνςθσ τουσ οφειλζτεσ για το μόνο λόγο ότι
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προςζφυγαν ςτα δικαςτιρια προσ ακφρωςθ τθσ οφειλισ. Τζλοσ, ηιτθμα
αντίκεςθσ τθσ διδόμενθσ ερμθνείασ ςτθν ςυνταγματικι αρχι τθσ
διάκριςθσ των λειτουργιϊν δεν τίκεται κακ’ όςον με τθ ςχετικι ρφκμιςθ
δεν καταργείται δικαςτικι απόφαςθ αλλά τίθεται διάταξη γενικοφ
χαρακτήρα, αναδρομικήσ ιςχφοσ που καταλαμβάνει όλεσ τισ ςχζςεισ
ακόμα δε και αυτζσ που κρίθηκαν δικαςτικώσ. Τοφτο δεν αντίκειται ςε
καμία ςυνταγματικι διάταξθ δεδομζνου ότι δεν αποκλείεται ςτο κοινό
νομοκζτθ θ δια γενικϊν κανόνων αναδρομικι ρφκμιςθ εννόμων
ςχζςεων ζςτω και δια τελεςιδίκων αποφάςεων κρικειςϊν βάςει του
προθγοφμενου νομοκετικοφ κακεςτϊτοσ. Επιςθμαίνεται δε ότι τυχόν
επιδικαςκείςα από το Δικαςτιριο υπζρ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. πρόςκετθ παροχι
(λχ τόκοι, δικαςτικι δαπάνθ κλπ) εξακολουκεί και οφείλεται ςτθ
δικαιοφχο Δ.Ε.Υ.Α. (βλ. ςχετ. υπ’ αρικμ. 333/2007 γνωμοδότθςθ του
Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, που ζγινε αποδεκτι από τον κο
Υπουργό Εςωτερικϊν και βάςει τθσ οποίασ θ διάταξθ τθσ παρ. 4 ά. 17 Ν.
3491/2006 που προζβλεπε ρυκμίςεισ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ
ΟΤΑ, από ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ακινιτων των ΟΤΑ, ερμθνεφκθκε κατά
τρόπο ϊςτε το πεδίο εφαρμογισ τθσ να καταλαμβάνει και βεβαιωμζνεσ
με δικαςτικζσ αποφάςεισ οφειλζσ.)
Εξ όςων προεξετζθηςαν προκφπτει ότι οφειλζσ που ζχουν βεβαιωθεί
δυνάμει τελεςίδικων και αμετάκλητων αποφάςεων εντάςςονται ςτο
πεδίο εφαρμογήσ τησ ρφθμιςησ του ά. 25 Ν.4304/2014. Άρα και αυτζσ
οι οφειλζσ δφνανται να υπαχθοφν ςτισ ευεργετικζσ ρυθμίςεισ τησ άνω
διάταξησ.
Αθήνα, 17.11.2014
Ο Γνωμοδοτών Δικηγόροσ
Πάνοσ Κ. Ζυγοφρησ
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