ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Δηέζε 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 (αξ. πξση. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. 2795/9-112021):
«Εάλ ε Δ.Ε.Υ.Α. σπέτεη σποτρέωζε θαηαβοιής εηήζηας εηζθοράς ηοσ άρζροσ 3
παρ. 1 εδ. δ’ λ. 1726/1944 σπέρ e-ΕΦΚΑ (η. ΤΠΔΚΥ) δεδοκέλοσ όηη από ηοσς 137
εργαδοκέλοσς ποσ απαζτοιεί, κόλο δύο (2) εργαδόκελοη ηες έτοσλ εηζθορές
δεκοζίοσ».

Καηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***

Ι. Νομοθεηικό πλαίζιο – Επμηνεία
Σχκθσλα κε ηο άπθπο 3 παπ. 1 και 3 ν. 1726/1944 «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο,
ζπκπιεξψζεσο θαη θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ηνπ Τακείνπ Αζθαιίζεσο Γεκνηηθψλ
θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ» ζην άπθπο 3 «Πφξνη ηνπ
Τακείνπ» νξίζηεθε φηη « Πφξνη ηνπ Τακείνπ είλαη: α) Δηζθνξά ησλ εζθαιηζκέλσλ,
νξηδνκέλε εθάζηνηε δη` απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Τακείνπ,
εγθξηλφκελεο ππφ ηνπ Υπνπξγνχ ησλ Δζσηεξηθψλ... Ζ εηζθνξά αχηε νξίδεηαη εηο
πνζνζηφλ επί ηνπ κηζζνχ. Ωο κηζζφο λνείηαη ν εθάζηνηε βαζηθφο κηζζφο ελεξγείαο
ηνπ εζθαιηζκέλνπ κεηά ηνπ επηδφκαηνο ιφγσ παξακνλήο ελ ησ απηψ βαζκψ ηεο
πξνζαπμήζεσο ιφγσ παξακνλήο ελ ησ απηψ βαζκψ ηεο πξνζαπμήζεσο ιφγσ
παξακνλήο ππεξεζίαο θαη ηνπ επηδφκαηνο αθξηβείαο βίνπ... 3. Ζ ππέξ ηνπ Τακείνπ
ππνρξεσηηθή εηήζηα εηζθνξά ησλ Γήκσλ θαηαβάιιεηαη ππφ ηνπ Υπνπξγείνπ ησλ
Δζσηεξηθψλ, εθ`άπαμ ε ηκεκαηηθψο είηε εθ ησλ εηζπξάμεσλ εθ ηνπ πξφζζεηνπ
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δεκνηηθνχ θφξνπ, επί ησλ εθ ηεο αιινδαπήο εηζαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, είηε εθ ηεο
θαηά ηνλ Νφκ.2125 θξαηηθήο επηρνξεγήζεσο είηε εθ ηνπ θνηλνχ θεθαιαίνπ
εληζρχζεσο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, θαηά ηα δη` απνθάζεσο ηνπ Υπνπξγνχ ησλ
Δζσηεξηθψλ νξηδφκελα...».
Σχκθσλα κε ην άπθπο 30 παπ. 1 ν. 2262/1952 «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη
ζπκπιεξψζεσο ηνπ Νφκνπ 1726/1951 " πεξί Κψδηθνο θαηαζηάζεσο ησλ δεκνηηθψλ
θαη θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θιπ"» φηη «1. Δλ ηέιεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Νφκνπ 1726/1944 " πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ηνπ
Τακείνπ Αζθαιίζεσο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ"
πξνζηίζεηαη ην αθφινπζνλ εδάθηνλ: "

Αη
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ησλ
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θαη

δ

πεξηπηψζεσλ πξνβιεπφκελαη θξαηήζεηο θαη εηζθνξαί αθνξνχλ είο πάληαο ηνπο
Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο , ην Πξνζσπηθφλ ησλ νπνίσλ ππάγεηαη είο ηελ
ππνρξεσηηθήλ αζθάιηζηλ ηνπ Τακείνπ".
Σχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ Ν.Γ. 4260/1962 απμήζεθε ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ
ππνρξεσηηθήο εηζθνξάο ππφ ηεο πεξηπηψζεσο δ` ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
1726)1944 απν 1% εηο 2%.
Δπνκέλσο κε ην άξζξν 3 παξ. 1 πεξ. δ’ λ. 1726/44 ζεζκνζεηήζεθε ε ππνρξέσζε
θαηαβνιήο ησλ Ο.Τ.Α. ην πξνζσπηθφ ησλ νπνίσλ ππάγεηαη ζηελ ππνρξεσηηθή
αζθάιηζε ηνπ Τακείνπ

Αζθάιηζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ

(ΤΑΓΚΥ) λα θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ Τακείνπ εηήζηα ππνρξεσηηθή εηζθνξά 2% επί
ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπο. Απφ ηελ
εηζθνξά απηή εμαηξνχληαη ηα ηδξχκαηα πνπ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ.
Αθνινχζσο, θαη’ άπθπ. 1 ν. 1069/1980, ηδξπηηθνχ ησλ Γ.Δ.Υ.Α. λφκνπ, νξίδεηαη φηη
«1. Οη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.) αποηελούν
νομικά ππόζωπα ιδιωηικού δικαίος ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ), φπσο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006 (Α`
114) έρνπλ θνηλσθειή θαη κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαη δηέπνληαη απφ ηνπο
θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιεο
εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ηνπ λ.
3852/2010 (Α` 87)».
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Ζ λνκηθή θχζε ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο
(Γ.Δ.Υ.Α.) έρεη απαζρνιήζεη επί πνιινχ ηε 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 δηέποληαη από ηοσς θαλόλες ηες ηδηωηηθής οηθολοκίας,
απνηεινχλ, θαηά ην κέξνο απηφ, λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ΟιΣηΔ
108/1991).
Την αμθιζημία για ηη νομική θύζη ηων Δ.Ε.Υ.Α. επέλςζε ο Άπειορ Πάγορ με ηην
απ. 113/2017 απόθαζη ηος, η οποία έκηοηε αποηελεί πάγια νομολογία (βλ. ΑΠ
829/2018, 1097/2018, 1210/2019).
Δηδηθφηεξα, κε ηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, θξίζεθε φηη οι 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
κε βάζε θαλνληζκνχο πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηψλ, δεν
ςπάγονηαι ζηην καηηγοπία ηων ΟΤΑ, ούηε ζηον εςπύηεπο δημόζιο ηομέα, από
ηον οποίο ανηιθέηωρ πηηά εξαιπούνηαι (ΑΠ 2063/2014, 15/2013, 1675/2010,
1584/2010), ούηε ελέγσονηαι από ηην Κενηπική Διοίκηζη, 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, ωρ εκ ηούηος, δεν ζςνηπέσει κανένα από ηα δύο
ζωπεςηικά ηιθέμενα ζηιρ οικείερ διαηάξειρ κπιηήπια για ηην καηάηαξή ηοςρ από
ηην ΕΛΣΤΑΤ ζηον ηομέα ηηρ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ και ηην ένηαξή ηοςρ ζηο
Μηηπώο Φοπέων Γενικήρ Κςβέπνηζηρ.
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Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 10 λ. 1069/1980 θαζνξίδνληαη νη πφξνη ησλ Γ.Δ.Υ.Α. σο εμήο:
« 1. Πφξνη ηεο επηρείξεζεο είλαη: α) ην εηδηθφ ηέινο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν
11, β) ην ηέινο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο, γ) ε δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη
ζχλδεζεο πξνο ηνλ αγσγφ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, δ) ην ηέινο ζχλδεζεο κε ην
δίθηπν χδξεπζεο, ε) ην πάγην ηέινο γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο
ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4071/2012 (Α` 85), ζη) ην ηέινο ρξήζεο ππνλφκνπ, δ) ην ηέινο
ρξήζεο δηθηχσλ απνρέηεπζεο - νκβξίσλ, ε) ε αμία ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη, ζ)
ε εγγχεζε ρξήζεο πδξνκεηξεηή, η) ην ηέινο αληηθαηάζηαζεο πδξνκεηξεηή, ηα) ε
δαπάλε κεηαηφπηζεο αγσγψλ δηαθιάδσζεο θαη ζπλδέζεσλ χδξεπζεο ή απνρέηεπζεο
πδξνκεηξεηψλ ή άιισλ ζπλαθψλ εξγαζηψλ, ηβ) νη ζπλεηζθνξέο ηξίησλ γηα ηελ
εθηέιεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα έξγσλ, ηγ) ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή
έξγσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γ.Δ.Υ.Α., ηδ) ηα έζνδα απφ ηελ πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο ή
ην ηίκεκα απφ ηελ εθπνίεζή ηεο, ηε) δάλεηα, θιεξνλνκηέο, δσξεέο θαη ινηπέο
επηρνξεγήζεηο...».
Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ελ ζπλδπαζκψ κε ηελ πξνξξεζείζα λνκνινγία, ζπλάγεηαη
φηη νη Γ.Δ.Υ.Α. έρνπλ 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,
θαη δελ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν.

ΙΙ. Επί ηος επωηήμαηορ
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, θαη δεδνκέλεο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ Γ.Δ.Υ.Α. σο Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΟΤΑ (βι. ΑΠ
113/2017) δελ ππέρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο εηήζηαο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο ηνπ
ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 εδ. δ’ λ. 1726/1944.

Αζήλα, 19-11-2021
Ο Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
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Πάλνο Επγνχξεο
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