ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Τέζεθε απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) ην θάησζη εξψηεκα
γηα ηε ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο:

«Επωηάηαι εάν οι Δημοηικέρ Επισειπήζειρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ ςπάγονηαι ζηο
πεδίο εθαπμογήρ ηων διαηάξεων ηος ν. 4795/2021 (άπθπο 2) πεπί καθιέπωζηρ
ζςζηήμαηορ εζωηεπικού ελέγσος ηος Δημοζίος ηομέα;»

Καηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***

Ι. Ο λ. 4795/2021- Σύζηεκα Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ ηνπ Δεκνζίνπ Τνκέα – Πεδίν
εθαξκνγήο
Με ηνλ λ. 4795/2021 (Μέξνο Α’) επηρεηξήζεθε απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε, γηα πξψηε
θνξά ε εληαία ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφβιεςε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σπγθεθξηκέλα επηρεηξείηαη ε νινθιεξσκέλε ξχζκηζε ηνπ
Σπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε ζέζπηζε αξρψλ, φξσλ, ελλνηψλ θαη θαλφλσλ πνπ
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αθνξνχλ ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ε θαηνρχξσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ, ε εηζαγσγή ελφο πιαηζίνπ αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ (ΜΔΔ), ε απνζαθήληζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ επνπηηθψλ νξγάλσλ απηψλ,
ε πηζηνπνίεζε θαη ε επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ε
ζπκκφξθσζε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
θπξίσο κε ηα δηεζλή πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο.
Οη ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ, θαη’ άξζξ. 2 απηνχ, αθνξνύλ ζε όινπο ηνπο θνξείο ηνπ
δεκόζηνπ ηνκέα όπσο θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. (α) ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014 (Α΄143). Δμαηξνχληαη ε Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, ε
ΔΥΠ θαη ε ΑΑΓΔ γηα ηελ νπνία ν λφκνο ηζρχεη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ δηαηάμεσλ πνπ
ηε δηέπνπλ εθφζνλ δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ξχζκηζε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ
αληίθεηληαη ζε απηέο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 51 «Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο
Μέξνπο Α΄» ηνπ παξφληνο.
Δπνκέλσο ν λνκνζέηεο ξεηψο θαζφξηζε πεξηνξηζηηθά θαη εηδηθψο ην πεδίν εθαξκνγήο
ηνπ λ. 4795/2021 (κέξνο Α’) ζηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο θαζνξίδνληαη κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. (α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014.

ΙΙ. Η έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη’ άξζξ. 14 λ. 4270/2014
Καη’ άξζξ. 14 παξ. 1 άξζξ. 14 λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο», νξηνζεηήζεθε ν Γεκφζηνο Τνκέαο σο εμήο:
«1. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο λόκνπ, νη θάηωζη όξνη έρνπλ ηελ αθόινπζε έλλνηα:
α. Γεκόζηνο ηνκέαο: πεξηιακβάλεη ηε Γεληθή Κπβέξλεζε, ηα εθηόο απηήο λνκηθά
πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (ΝΠΓΓ), θαζώο θαη ηηο εθηόο απηήο δεκόζηεο επηρεηξήζεηο
θαη νξγαληζκνύο ηνπ Κεθαιαίνπ Α` ηνπ λ. 3429/2005 (Α`314), αλεμαξηήηωο εάλ έρνπλ
εμαηξεζεί από ηελ εθαξκνγή ηνπ.»
β. Γεληθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηξία ππνζύλνια, εθεμήο απνθαινύκελα ππνηνκείο:
ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, ηωλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΤΑ) θαη ηωλ
Οξγαληζκώλ Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), ζύκθωλα κε ηνπο θαλόλεο θαη ηα θξηηήξηα
ηνπ Δπξωπαϊθνύ Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκώλ (ΔΣΟΛ). Οη θνξείο εθηόο Κεληξηθήο
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Γηνίθεζεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (εθεμήο
«ινηπνί θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο»), πξνζδηνξίδνληαη, αλά ππνηνκέα, από ην
Μεηξών Φνξέωλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πνπ ηεξείηαη κε επζύλε ηεο Διιεληθήο
Σηαηηζηηθήο Αξρήο θαη απνηεινύλ μερωξηζηά λνκηθά πξόζωπα πνπ επνπηεύνληαη από
θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ή από ΟΤΑ.
γ. Υπνηνκέαο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη ηα
λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ θαη ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, θαζώο θαη ηηο Αλεμάξηεηεο
Γηνηθεηηθέο Αξρέο πνπ έρνπλ λνκηθή πξνζωπηθόηεηα, εθόζνλ ηα παξαπάλω
πεξηιακβάλνληαη ζην Μεηξών Φνξέωλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, αιιά δελ αλήθνπλ ζηνπο
ππνηνκείο ηωλ ΟΤΑ θαη ηωλ ΟΚΑ.»
δ. Υπνηνκέαο ΟΤΑ: πεξηιακβάλεη: (αα) ηνπο ΟΤΑ, νη νπνίνη απνηεινύληαη από ηνπο
Γήκνπο (OTA A΄ βαζκνύ) θαη ηηο Πεξηθέξεηεο (OTA B΄ βαζκνύ) θαη (ββ) ηα λνκηθά
πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ θαη ηα λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ,
ειέγρνληαη ή ρξεκαηνδνηνύληαη από ηνπο ΟΤΑ.
(*** "1. Η αιεζήο έλλνηα ηεο θξάζεο «Ννκηθά Πξόζωπα Ιδηωηηθνύ Γηθαίνπ« ηεο
πεξίπηωζεο δ` «Υπνηνκέαο Ο.Τ.Α.» ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 «Οξηζκνί» ηνπ λ.
4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζωκάηωζε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) -δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α`143), πεξί ππαγωγήο
ζηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πεξηιακβάλεη από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο θαη ηηο
ζπζηαζείζεο θαη` εμνπζηνδόηεζε ηνπ π.δ. 25/1988 (Α`10) δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο
εηδηθνύ ζθνπνύ πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ελ ιόγω πεξίπηωζεο (άξζξν 131
παξ.1 Ν.4604/2019,ΦΔΚ Α 50/26.3.2019. ΒΛ. ζρεη. θαη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ απηνύ
άξζξνπ)
ε. Υπνηνκέαο OKA: πεξηιακβάλεη Αζθαιηζηηθά Τακεία, Οξγαληζκνύο Απαζρόιεζεο
θαη Οξγαληζκνύο Παξνρήο Υπεξεζηώλ Υγείαο...».

Απφ ηε γξακκαηηθή εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. (α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ λ. 4270/2014 ζπλάγεηαη ζαθψο φηη ν «Γεκφζηνο Τνκέα» πεξηιακβάλεη ηε Γεληθή
Κπβέξλεζε, ηα εθηφο απηήο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (ΝΠΓΓ), θαζψο θαη
ηηο εθηφο απηήο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ Κεθαιαίνπ Α` ηνπ λ.
3429/2005 (Α`314), αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ δε
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«Γεληθή Κπβέξλεζεο» απνηειείηαη απφ ηξείο «Υπνηνκείο», κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν
Υπνηνκέαο

Ο.Τ.Α.,

ζηνλ

νπνίν,

θαηά

ξεηή

δηαηχπσζε

ηνπ

λνκνζέηε,

πεξηιακβάλνληαη α) νη ΟΤΑ, νη νπνίνη απνηεινύληαη από ηνπο Γήκνπο (OTA A΄
βαζκνύ) θαη ηηο Πεξηθέξεηεο (OTA B΄ βαζκνύ) θαη β) ηα λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ
δηθαίνπ θαη ηα λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ, ειέγρνληαη ή
ρξεκαηνδνηνύληαη από ηνπο ΟΤΑ.

ΙΙΙ. Η λνκηθή θύζε ησλ Δ.Ε.Υ.Α. ππό ην πξίζκα ηεο πξόζθαηεο λνκνινγίαο ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ
Ζ λνκηθή θχζε ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο
(Γ.Δ.Υ.Α.) έρνπλ απαζρνιήζεη επί πνιινχ ηελ λνκνινγία αιιά θαη ηνλ λνκνζέηε
θαηά ηε ζέζπηζε δηαηάμεσλ. Τν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη θαη’ άξζξ. 1 λ.
1069/1980 πνπ δηέπεη ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ, ζπζηήλνληαη σο λνκηθά
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ), φπσο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006 (Α` 114)
κε

θνηλσθειή θαη κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα νη νπνίεο αζθνχλ, θαηά

παξαρψξεζε, δσηηθήο ζεκαζίαο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζπλδεφκελεο, θαη’ αξρήλ, κε ηε
ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο,
φκσο θαηά ηα ινηπά, ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ σο λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ
δηθαίνπ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα θαη διέπονηαι από ηοςρ κανόνερ ηηρ ιδιωηικήρ
οικονομίαρ, απνηεινχλ, θαηά ην κέξνο απηφ, λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ
(ΟιΣηΔ 108/1991).
Τελ ακθηζεκία γηα ηε λνκηθή θύζε ησλ Δ.Ε.Υ.Α. επέιπζε ν Άξεηνο Πάγνο κε ηελ
αξ. 113/2017 απόθαζε ηνπ, ε νπνία έθηνηε απνηειεί πάγηα λνκνινγία (βι. ΑΠ
829/2018, 1097/2018, 1210/2019).
Δηδηθφηεξα, κε ηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, θξίζεθε φηη νη Δ.Ε.Υ.Α., πνπ
απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δηεπφκελα απφ ηνπο θαλφλεο ηεο
ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, δηαζέηνληαο ίδηα
δηνίθεζε, αλεμάξηεηε ηακεηαθή ππεξεζία θαη ηδηαίηεξν πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη
εμφδσλ, κε βάζε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηνπο, ίδηα πεξηνπζία θαη
δηθνχο ηνπο πφξνπο, αλεμάξηεηε θαη απηνηειή εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
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κε βάζε θαλνληζκνχο πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηψλ, δελ
ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΟΤΑ, νύηε ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, από
ηνλ νπνίν αληηζέησο ξεηά εμαηξνύληαη (ΑΠ 2063/2014, 15/2013, 1675/2010,
1584/2010), νύηε ειέγρνληαη από ηελ Κεληξηθή Δηνίθεζε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ
ζρεηηθψλ νξηζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Δζληθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ
Λνγαξηαζκψλ ηεο Κνηλφηεηαο, ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1Β ηνπ λ. 2362/1995 θαη, σο εθ ηνύηνπ, δελ ζπληξέρεη θαλέλα από ηα δύν
ζσξεπηηθά ηηζέκελα ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο από
ηελ ΕΛΣΤΑΤ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην
Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο.
Δλφςεη ηεο αλσηέξσ λνκνινγίαο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, νη Δ.Ε.Υ.Α. δελ
κπνξνύλ λα ππαρζνύλ ζηνπο δεκόζηνπο θνξείο ηεο πεξ. (α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ λ. 4270/2014.

ΙV. Επί ηνπ εξσηήκαηνο
Με ηνλ λ. 4795/2021 επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ ινγνδνζίαο ζην
εζσηεξηθφ θάζε θνξέα δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε ηελ νξηνζέηεζε ηνπ Σπζηήκαηνο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηε ζχζηαζε Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε φιν ηνλ
δεκόζην ηνκέα. Απφ ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο ηνπ λνκνζέηε θαη ηηο
ζπλνδεπηηθέο

εθζέζεηο

ηνπ

λφκνπ

4795/2021

(αηηηνινγηθή

έθζεζε

θ.α.),

δηαπηζηψλεηαη ε βνχιεζε ηνπ λα θαζηεξψζεη έλα ζπλεθηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ
ζχζηεκα ειέγρνπ ζην Γεκφζην. Οη ξπζκίζεηο απηέο αλάγνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο
λφκηκεο θαη ρξεζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ θνξέα. Αληηζέησο, θαη φπσο έρεη
θξηζεί κε απνθάζεηο αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ, νη Γ.Δ.Υ.Α. λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ
δηθαίνπ, δηεπφκελα απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, έρνπλ δηνηθεηηθή θαη
νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, δηαζέηνληαο ίδηα δηνίθεζε, αλεμάξηεηε ηακεηαθή ππεξεζία
θαη ηδηαίηεξν πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ, κε βάζε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε
νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηνπο, ίδηα πεξηνπζία θαη δηθνχο ηνπο πφξνπο, αλεμάξηεηε θαη
απηνηειή εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κε βάζε θαλνληζκνχο πνπ
ζπληάζζνληαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηψλ, δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ηωλ
ΟΤΑ, νύηε ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, από ηνλ νπνίν αληηζέηωο ξεηά εμαηξνύληαη.
Οκνίσο ην Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έρεη θξίλεη (απνθ. 108/1991) φηη αλ θαη ν
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λνκνζέηεο εθρψξεζε ζηηο Δπηρεηξήζεηο απηέο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε
δεκφζηα αξρή, εληνχηνηο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ νξγάλσζε ιεηηνπξγνχλ
σο λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο
νηθνλνκίαο.
Ελόςεη ησλ αλσηέξσ, θαη δεδνκέλνπ όηη ν λνκνζέηεο δελ ζπκπεξηέιαβε ξεηώο
ηηο Δ.Ε.Υ.Α. ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 4795/2021 πεξί θαζηέξσζεο ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, θαη επεηδή έρεη θξηζεί όηη νη Δ.Ε.Υ.Α. δελ κπνξνύλ λα
ππαρζνύλ νύηε ζηελ θαηεγνξία (ππνηνκέα) Ο.Τ.Α. νύηε ζηνλ επξύηεξν δεκόζην
ηνκέα, θαηά ηε γλώκε καο ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηνπ
Δεκνζίνπ ζε Δ.Ε.Υ.Α. θαη’ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζπληζηά κε
λόκηκε επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ελ ιόγσ λνκνζεηήκαηνο, θαζόηη ν
εζσηεξηθόο έιεγρνο αλάγεηαη ζε δήηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ,
ελώ νη Δ.Ε.Υ.Α. – θαηά πάγηα λνκνινγία- σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο δηέπνληαη
από ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο.

Αζήλα, 12-05-2021

Ο Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο ΔΓΔΥΑ
Πάλνο Επγνχξεο
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