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ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,
με αρ. πρωτ. εις: 2168/27.02.2015 ερωτιματοσ

ΘΕΜΑ: Εφαρμόηεται ι όχι ςτισ Δ.Ε.Τ.Α. θ διάταξθ τθσ παρ. 3 του ά.
90Ν. 2362/1995 περί διετοφσ παραγραφισ των απαιτιςεων που
αφοροφν ςε αποδοχζσ ι άλλεσ πάςθσ φφςεωσ αποηθμιϊςεισ των
πολιτικϊν ι ςτρατιωτικϊν υπαλλιλων κατά του δθμοςίου

******

Επί του ωσ άνω ηθτιματοσ ζχω να ςθμειϊςω τα εξισ:
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Στο ά. 1 Ν. 1069/80 ορίηεται ότι : «Αντικείμενο - φορείσ Επιχειριςεων
1. Δια τθν άςκθςιν των πάςθσ φφςεωσ δραςτθριοτιτων του κυκλώματοσ
υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ οικιςτικών κζντρων τθσ Χώρασ, εξαιρζςει
των πόλεων Ακθνών, Θεςςαλονίκθσ και Βόλου και των μειηόνων αυτών
περιοχών, δφναται να ςυνιςτώνται κατά τθν παρ. 3 του παρόντοσ
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άρκρου εισ ζκαςτον Διμον ι Κοινότθτα τθσ Χώρασ ι υπό πλειόντων
Διμων ι Κοιοτιτων 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.
Αι διατάξεισ τθσ παροφςθσ παραγράφου δφνανται να εφαρμόηωνται και
εισ περιπτώςεισ μετατροπισ εισ επιχείρθςιν ςυνεςτθμζνων ςυνδζςμων
Διμων ι Κοινοτιτων ι Διμων και Κοινοτιτων.
Αι επιχειριςεισ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ λειτουργοφν υπό
μορφιν Δθμοτικισ ι Κοινοτικισ επιχειριςεωσ και διζπονται ωσ προσ
τθν διοίκθςιν, οργάνωςιν, εκτζλεςιν, λειτουργίαν, ςυντιρθςιν των
ζργων

τθσ

αρμοδιότθτόσ

των

κακώσ

και

τασ

πθγάσ

τθσ

χρθματοδοτιςεώσ των υπό των διατάξεων του παρόντοσ νόμου,
εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των ςχετικών διατάξεων του
"Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κώδικοσ».

Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του ά. 276 Ν. 3463/2006
«Φορολογικζσ απαλλαγζσ και ατζλειεσ
1. Οι Διμοι και οι Κοινότθτεσ, τα δθμοτικά και κοινοτικά ιδρφματα και τα
λοιπά δθμοτικά και κοινοτικά νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, οι
Σφνδεςμοι Διμων και Κοινοτιτων, οι αποκλειςτικώσ κοινωφελοφσ
χαρακτιρα αμιγείσ δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ επιχειριςεισ, οι επιχειριςεισ
Ύδρευςθσ-Αποχζτευςθσ, θ Κεντρικι Ζνωςθ Διμων και Κοινοτιτων τθσ
Ελλάδασ και οι Τοπικζσ Ενώςεισ Διμων και Κοινοτιτων απαλλάςςονται
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εν γζνει από κάκε δθμόςιο, άμεςο ι ζμμεςο, δθμοτικό, κοινοτικό ι λιμενικό

φόρο,

τζλοσ,

δικαςτικό

ζνςθμο

και

ειςφορά

υπζρ

οποιουδιποτε ταμείου, ειςφορά υπζρ τθσ Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., από κρατιςεισ
και από κάκε δικαςτικό τζλοσ ςτισ δίκεσ τουσ, με τθν επιφφλαξθ των
εκάςτοτε ιςχυουςών φορολογικών ρυκμίςεων. Επίςθσ ζχουν όλεσ
ανεξαιρζτωσ τισ ατζλειεσ και τα δικαςτικά, διοικθτικά και δικονομικά
προνόμια που παρζχονται ςτο Δθμόςιο.
Απαλλαγζσ που προβλζπονται υπζρ του Δθμοςίου από το παράβολο για
άςκθςθ ζνδικων μζςων, για τθν ειςφορά υπζρ του ταμείου
χρθματοδότθςθσ δικαςτικών κτιρίων, για το δικαςτικό ζνςθμο
αντιγράφων

και

για

τα

δικαιώματα

υπζρ

των

ζμμιςκων

υποκθκοφυλάκων, ιςχφουν και για τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ, τα δθμοτικά και κοινοτικά ιδρφματα και λοιπά νομικά
πρόςωπα, τουσ Συνδζςμουσ Διμων και Κοινοτιτων, τισ Τοπικζσ Ενώςεισ
και τθν Κεντρικι Ζνωςθ Διμων και Κοινοτιτων Ελλάδασ.
2. Για τθν παραγραφι των αξιώςεων κατά των Ο.Τ.Α. εφαρμόηονται οι
διατάξεισ που διζπουν τθν παραγραφι των αξιώςεων κατά του
Δθμοςίου. Κάκε άλλθ διάταξθ που ορίηει μεγαλφτερο χρόνο
παραγραφισ των αξιώςεων κατά των Ο.Τ.Α. καταργείται».

Σφμφωνα με τθν παρ. 3 του ά. 90 Ν. 2362/1995 περί δθμοςίου
λογιςτικοφ,
«3. Η απαίτθςθ οποιουδιποτε των επί ςχζςει δθμοςίου ι ιδιωτικοφ
δικαίου υπαλλιλων του Δθμοςίου, πολιτικών ι ςτρατιωτικών, κατ`
αυτοφ, που αφορά ςε αποδοχζσ ι άλλεσ κάκε φφςεωσ απολαβζσ
αυτών ι αποηθμιώςεισ, ζςτω και αν βαςίηεται ςε παρανομία των
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οργάνων του Δθμοςίου ι ςτισ περί αδικαιολογιτου πλουτιςμοφ
διατάξεισ παραγράφεται μετά διετία αυτό τθσ γενζςεώσ τθσ».
Από τισ ανωτζρω διατάξεισ προκφπτει ςαφϊσ ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. διακζτουν
τα δικαςτικά, διοικθτικά και δικονομικά προνόμια που παρζχονται ςτο
Δθμόςιο, χωρίσ όμωσ να γίνεται ςαφισ και ευκεία αναφορά περί ιςχφοσ
και ςε αυτζσ των διατάξεων περί παραγραφισ των αξιϊςεων κατά του
Δθμοςίου. Συγκεκριμζνα, ενϊ ςτθν προδιαλθφκείςα διάταξθ τθσ παρ. 2
ά. 276 ΚΔΚ αναφζρεται ςαφϊσ ότι οι διατάξεισ περί παραγραφισ των
αξιϊςεων κατά του Δθμοςίου εφαρμόηονται και υπζρ των ΟΤΑ δεν
προβλζπεται κάτι αντίςτοιχο και υπζρ των Δ.Ε.Υ.Α.
υμπεραςματικϊσ, κα μποροφςε να κεωρθκεί ότι θ βραχεία διετισ
προκεςμία που προβλζπεται για τθν παραγραφι των αξιϊςεων κατά
του Δθμοςίου ιςχφει και υπζρ των Δ.Ε.Τ.Α. μόνον εάν προςφεφγαμε
ςε μια ευρεία ερμθνεία τθσ διάταξθσ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ.
1 ά. 1 Ν. 3463/2006 εισ τρόπον ϊςτε ςτα διοικθτικά προνόμια του
Δθμοςίου να περιλαμβάνεται και το ουςιαςτικό δικαίου προνόμιο τθσ
ςφντομθσ παραγραφισ των απαιτιςεων από αποδοχζσ εργαηομζνων
κατά του Δθμοςίου.
Κατά τθν άποψι μου όμωσ θ ανωτζρω ερμθνεία δεν είναι ςωςτι
ενόψει και τθσ πρόςφατθσ νομολογίασ τθσ Ολομζλειασ του Αρείου
Πάγου. Ειδικότερα, με τθν υπ’ αρικμ. 7/2014 ΟλΑΠ κρίκθκε
αντιςυνταγματικι, ρθτι και ςαφι διάταξθ που κεςπίηει τθν επζκταςθ
των διατάξεων περί διετοφσ παραγραφισ και ςτισ αξιϊςεισ των
υπαλλιλων τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με
τθν

επωνυμία

«ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ

ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ

ΑΦΑΛΙΘ ΑΕ», λόγω παράβαςθσ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ.
4

Συγκεκριμζνα ςφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ ωσ άνω απόφαςθσ: «Κατά
ςυνζπεια, θ επζκταςθ των διατάξεων περί διετοφσ παραγραφισ (του
άρκ.90§3 ν.2362/1995) και ςτισ αξιώςεισ των υπαλλιλων του
αναιρεςείοντοσ κατ` αυτοφ, για αποδοχζσ και κάκε φφςεωσ απολαβζσ
αυτών, με το άρκ.10 ν.δ.390/1969, διά παραπομπισ ςτισ διατάξεισ του
ν.4169/1961 (άρκ.18§1 αυτοφ) που με τθν ςειρά τουσ παραπζμπουν (ωσ
προσ τον ΟΓΑ, ν.π.δ.δ.) ςτθν προβλζπουςα αυτιν διάταξθ του άρκ.90§3
ν.2362/1995, αντίκειται ςτισ ωσ άνω διατάξεισ και δθ του Συντάγματοσ
και τθν απορρζουςα απ` αυτζσ αρχι τθσ ιςότθτασ, με τθν ειδικότερθ
μορφι τθσ ιςότθτασ των διαδίκων, χωρίσ αυτό να δικαιολογείται από
λόγουσ κοινωνικοφ ι δθμοςίου ςυμφζροντοσ, κακόςον το αναιρεςείον
(α) κατά τον κρίςιμο εδώ χρόνο ιταν νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου
(αλλά και ςτθν ςυνζχεια, μετατραπζν ειδικότερα ςε ανώνυμθ εταιρεία,
άρκρο πρώτο ν.3607/2007), απολαφον διοικθτικισ και οικονομικισ
αυτοτελείασ και τελοφν υπό τον ζλεγχο και τθν εποπτεία του
Υπουργείου Κοινωνικών Υπθρεςιών (άρκ. 1 ν.δ.390/1969) (β) ναι μεν
ζχει κοινωφελι χαρακτιρα (άρκ.1) και ςκοπό τθν διά των
μθχανογραφικών του μζςων εξυπθρζτθςθ των φορζων κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και κοινωνικισ πολιτικισ των υπαγομζνων ςτθν
εποπτεία και τον ζλεγχο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπθρεςιών, ωσ και
των υπθρεςιών του Υπουργείου τοφτου (άρκ.2§1 του ωσ άνω ιδρυτικοφ
του ν.δ.), πλθν όμωσ (αα) με το άρκ.20§1 ν.1999/1981 από τισ
υπθρεςίεσ αυτζσ του αναιρεςείοντοσ εξαιρζκθκαν ρθτά οι δφο
μεγαλφτεροι αςφαλιςτικοί τθσ χώρασ, δθλ. το ΙΚΑ και ο ΟΓΑ, οριςκζντοσ
ότι θ εξυπθρζτθςι τουσ κα γίνεται με δικά τουσ μθχανογραφικά μζςα
(ββ) τισ υπθρεςίεσ αυτζσ το αναιρεςείον μποροφςε να παρζχει όχι μόνο
προσ τα ωσ άνω νομικά πρόςωπα και το δθμόςιο, αλλά και προσ ζτερα
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νομικά πρόςωπα, δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, ζναντι αμοιβισ, που
αποτελοφςε τον κυριότερο πόρο του και κακοριηόταν με απόφαςθ του
Υπουργοφ Κοινωνικών Υπθρεςιών, μετά από γνώμθ του ΔΣ αυτοφ, ιταν
δε ανάλογθ προσ τθν προςφερομζνθ υπθρεςία και το κόςτοσ αυτισ
(άρκ.2§2, 6 του αυτοφ ν.δ.), το αναιρεςείον δθλ. ςτθν πραγματικότθτα
ανζπτυςςε (και τότε) και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (γγ) πόρουσ του
αναιρεςείοντοσ αποτελοφςαν, πζραν τθσ προαναφερκείςασ αμοιβισ για
τισ υπθρεςίεσ του, οι πρόςοδοι από τθν περιουςία του και δωρεζσ,
κλθροδοτιματα και κάκε φφςεωσ επιχορθγιςεισ (άρκ. 6) (δδ) ο
προχπολογιςμόσ του ςυνταςςόταν το Νοζμβριο κάκε ζτουσ με βάςθ τα
προβλεπόμενα να πραγματοποιθκοφν, κατά το επόμενο ζτοσ, ζςοδα και
ζξοδα του προγράμματοσ τθσ εξυπθρζτθςθσ που επρόκειτο να
παραςχεκεί από το "Κζντρο" και των αποςβζςεων, με βάςθ δε τθν
προβλεπομζνθ εξυπθρζτθςθ καταλογιηόταν προςωρινά (με απόφαςθ
του Υπουργοφ Κοινωνικών Υπθρεςιών) θ προκαταβλθτζα, από κάκε
εξυπθρετοφμενο φορζα, ςε τριμθνιαίεσ δόςεισ αμοιβι, ενώ με βάςθ τα
απολογιςτικά δεδομζνα του διαρρεφςαντοσ ζτουσ γινόταν τον Μάρτιο
του επομζνου ζτουσ ο οριςτικόσ καταλογιςμόσ των ωσ άνω αμοιβών και
επακολουκοφςε θ εκκακάριςθ των λογαριαςμών (άρκ. 7). Από τα
παραπάνω προκφπτει ότι το αναιρεςείον λειτουργεί ςε κάκε
περίπτωςθ ςτθν πραγματικότθτα με τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ
(ελεφκερθσ) οικονομίασ, είναι νομικά ιςότιμο με κάκε άλλο νομικό
πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου και κατά ςυνζπεια δεν είναι νομικά
λογικό να ιςχφει υπζρ αυτοφ το ωσ άνω προνόμιο του Δθμοςίου και
του ν.π.δ.δ. ΟΓΑ, δθλ. θ εντόσ διετίασ από τθν γζνεςι τουσ παραγραφι
των κατ` αυτοφ μιςκολογικών αξιώςεων των υπαλλιλων του, με
αποτζλεςμα να τίκεται αυτό ςε πλεονεκτικότερθ ζναντι αυτών κζςθ,
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χωρίσ να δικαιολογείται τοφτο από λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ,
δεδομζνου ότι το απλό ταμειακό ςυμφζρον του νομικοφ αυτοφ
προςώπου, και μάλιςτα ιδιωτικοφ δικαίου, δεν ταυτίηεται με το
δθμόςιο ι γενικό ςυμφζρον και δεν μπορεί να δικαιολογιςει τθν
παραβίαςθ του δικαιώματοσ των μιςκωτών αυτοφ ςτθν περιουςία
τουσ, με τθν παραγραφι μζρουσ των αξιώςεών τουσ από
οφειλομζνουσ μιςκοφσ και ενγζνει αποδοχζσ αυτών κατ` εφαρμογι,
με βάςθ το άρκ.10 του ν.δ.390/1969, των ωσ άνω περί
βραχυπρόκεςμθσ

(διετοφσ)

παραγραφισ

διατάξεων

(αντί

των

εφαρμοςτζων του άρκ.250 αρικ. 6 και 17 ΑΚ). Τζτοιο λόγο δθμοςίου
ςυμφζροντοσ δεν ςυνιςτά ο κατά το άρκ.1 του ιδρυτικοφ του
αναιρεςείοντοσ ν.δ.390/1969 κοινωφελισ χαρακτιρασ του και θ
ςυνεπεία αυτοφ δυνατότθτα υπαγωγισ του ςτον ευρφτερο δθμόςιο
τομζα (άρκ.51§1 περ.γ` ν.1892/1990) και επομζνωσ θ επζκταςθ και ςτο
αναιρεςείον τθσ προβλεπομζνθσ ωσ άνω διετοφσ παραγραφισ ζρχεται
ςε αντίκεςθ προσ τισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ και ειδικότερα των
άρκ.4§1 και 20§1 του Συντάγματοσ, αφοφ με τον τρόπο αυτόν
αναγνωρίηεται υπζρ του αναιρεςείοντοσ ευνοϊκι μεταχείριςθ, ενώ
τίκενται ςε δυςμενζςτερθ ζναντι αυτοφ κζςθ οι μιςκωτοί του ωσ προσ
τισ κατ` αυτοφ μιςκολογικζσ αξιώςεισ τουσ».

ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Η ωσ άνω απόφαςθ του Αρείου Πάγου, ςφμφωνα με τθν οποία κρίκθκε
αντιςυνταγματικι ρθτι και ςαφισ διάταξθ που επεκτείνει το κρίςιμο
προνόμιο του Δθμοςίου ςε ανϊνυμθ εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ
κοινωφελοφσ χαρακτιρα οφείλει να αποτελζςει το ςθμαντικότερο
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ερμθνευτικό εργαλείο προσ τθν κατεφκυνςθ μιασ ςτενισ ερμθνεία τθσ
διάταξθσ του ά. 276 ΚΔΚ. Ζτςι, ϊςτε ςτθν ζννοια των διοικθτικϊν
προνομίων του Δθμοςίου που απολαμβάνουν και οι Δ.Ε.Τ.Α. να μθν
ςυγκαταλζγεται και το ουςιαςτικοφ δικαίου τθσ διετοφσ παραγραφισ
τθσ παρ. 3 ά. 90 Ν. 2362/1995.
Οι Δ.Ε.Υ.Α. ζχουν μεν κοινωφελι χαρακτιρα, δεν παφουν όμωσ να
λειτουργοφν με τουσ κανόνεσ τισ ιδιωτικισ οικονομίασ. Παράλλθλα,
επιςθμαίνεται ότι δεν ςυγκαταλζγονται οφτε μεταξφ των νομικϊν
προςϊπων που ανικουν ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα.
Συνεπϊσ, ςτθν περίπτωςθ που κεωρθκεί ότι ιςχφει υπερ αυτϊν το
προνόμιο του Δθμοςίου που τίκεται ςτθ διάταξθ τθσ παρ. 3 ά. 90 Ν.
2362/1995 τότε κίγονται οι ςυνταγματικζσ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ
και τθσ ιςότθτασ των διαδίκων χωρίσ να δικαιολογείται από κανζνα
λόγο δθμοςίου ςυμφζροντοσ (τζτοιοσ δεν δφναται να κεωρθκεί το
ταμειακό ςυμφζρον τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετ. βλ. υπ’ αρικμ. 7/2015 ΟΛΑΠ).

Εξ όςων προεξετζκθςαν κακίςταται ςαφζσ ότι για τισ μιςκολογικζσ
αξιϊςεισ (διαφορζσ καταβλθτζων και καταβλθκειςϊν αποδοχϊν,
επιδομάτων κλπ) των υπαλλιλων Δ.Ε.Τ.Α. οφείλει να εφαρμόηεται θ
διάταξθ του ά. 250 ΑΚ περί πενταετοφσ παραγραφισ τουσ.

Ακινα, 11.03.2015
Ο Γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Κ. Ηυγοφρθσ
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