ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ
(απ. ππ. ειρ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. : 2829/3-2-2022)

Δηέζε από ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ην θάησζη εξώηεκα γηα ηε ζύληαμε λνκηθήο γλσκνδόηεζεο:
«Εάν η Δ.Ε.Υ.Α. οθείλει να αζκήζει έθεζη καηά ηηρ ςπ΄ απ. 33/2021 αποθάζευρ
ηος Ειπηνοδικείος .. (ειδική διαδικαζία πεπιοςζιακών διαθοπών) με ηην οποία
έγινε δεκηή η από 16-12-2020 αγυγή ηυν επγαζομένυν ηηρ, ενότει και ηηρ
ζσεηικήρ νομολογίαρ ηος Απείος Πάγος επί ηος κπιθένηορ νομικού ζηηήμαηορ;»

Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

Ι. Σύληνκν ηζηνξηθό
Με ηελ ππ’ αξ. 33/2021 απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ .. (δηαδηθαζία πεξηνπζηαθώλ
δηαθνξώλ) επί ηεο από 16-12-2020 αγσγήο, ππνρξεώζεθε ε Γ.Δ.Υ.Α. λα θαηαβάιεη
ηα νξηδόκελα ζηελ απόθαζε πνζά ζηνπο ελάγνληεο- εξγαδνκέλνπο ηεο γηα ηα έηε
2010 θαη 2011 από κεηώζεηο απνδνρώλ θαη πεξηθνπέο ησλ επηδνκάησλ δώξσλ
Φξηζηνπγέλλσλ, δώξσλ Πάζρα θαη επηδνκάησλ αδείαο, κε ην ζθεπηηθό όηη ε όηη ε
ζεζπηζζείζα κε ηνπο λόκνπο 3833/2010 θαη 3845/2010 πεξηθνπή απνδνρώλ θαη
επηδνκάησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γεκόζην θαη ηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, δελ κπνξεί
λα θαηαιάβεη θαη ηνπο ελάγνληεο σο εξγαδνκέλνπο Γ.Δ.Υ.Α. θαη ε νπνία σο λνκηθό
πξόζσπν ηδησηηθνύ δηθαίνπ, απνιακβάλεη δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο,
ιεηηνπξγεί κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, είλαη λνκηθά ηζόηηκεο κε θάζε
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άιιν λνκηθό πξόζσπν ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη δελ είλαη ινγηθό λα ηζρύνπλ ππέξ απηήο
ηα πξνλόκηα ηνπ Γεκνζίνπ.
Ήδε ε Δπηρείξεζε ξσηά εάλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη πεξαηηέξσ ζθόπηκε ε άζθεζε
εθέζεσο θαηά ηεο σο άλσ απνθάζεσο, ελόςεη θαη ηεο ζπλαθνύο λνκνινγίαο ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ.

ΙΙ. Δπί ηνπ εξωηήκαηνο
Α. Ο λ. 1069/1980 απνηειεί ην εθαξκνζηέν θαηαξρήλ λνκνζεηηθό πιαίζην νξγάλσζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο. Σην άξζξν 3
παξ. 1 λ. 1069/1980 σο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6α’ άξζξ. 10 λ. 4625/2019
νξίδεηαη όηη «1. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. πνπ ζπληζηάηαη ζε έλαλ (1) Γήκν δηνηθείηαη από
ελδεθακειέο δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ην νπνίν νξίδεηαη από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην κε
ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπ θαη απνηειείηαη από ηνλ Γήκαξρν, ή ηνλ νξηδόκελν από απηόλ
ζύκβνπιν, σο Πξόεδξν θαη έμη (6) αθόκε αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ηνπ δήκνπ, εθ ησλ
νπνίσλ νη ηέζζεξηο (4) αλήθνπλ ζηελ παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ...». Αθνινύζσο, ζην
άξζξν 5 λ. 1069/1980, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξ. 3 λ. 4483/2017,
θαζνξίζηεθαλ νη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, σο ηνπ
θπξίαξρνπ απνθαζίδνληνο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ σο εμήο :
«1. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δηνηθεί ηελ επηρείξεζε, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία θαη
ηνπο πόξνπο απηήο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ επηρείξεζε, εθηόο
αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξόληα λόκν. 2. Δηδηθόηεξα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην:
α) κεξηκλά γηα ηηο ππνζέζεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο, β) δηνξίδεη ην
Γεληθό Γηεπζπληή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6, γ) εγθξίλεη, θαηά ην πξώην έηνο ηεο
ζεηείαο ηνπ, ην πεληαεηέο επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα δξάζεο, ζην νπνίν αλαιύεηαη ν
ζρεδηαζκόο ησλ εζόδσλ ηεο επηρείξεζεο, ηνπ θόζηνπο θαη ησλ πξνζδνθώκελσλ
εζόδσλ από επελδύζεηο, ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ, ην πεξηβαιινληηθό θόζηνο θαη
ην θόζηνο αλάθηεζεο ππεξεζηώλ ύδαηνο, πνπ ππνινγίδνληαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8
ηνπ π.δ. 51/ 2007 (Α` 57), ην εδάθην ε` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3199/2003 (Α`
24), ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δζληθήο
Δπηηξνπήο Υδάησλ πεξί ησλ γεληθώλ θαλόλσλ Κνζηνιόγεζεο θαη Τηκνιόγεζεο
Υπεξεζηώλ Ύδαηνο θαη ησλ Γηαδηθαζηώλ θαη Μεζόδσλ γηα ηελ αλάθηεζε θόζηνπο
ησλ ππεξεζηώλ ύδαηνο ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ, δ) εγθξίλεη ην εηήζην πξόγξακκα
2

ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο, ζπκπιήξσζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο, ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο, ζπκπιήξσζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πάζεο
θύζεσο εγθαηαζηάζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο
ζθνπνύο ηεο επηρείξεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, θαζώο θαη ην
πξόγξακκα επελδύζεσλ, ε) εγθξίλεη, έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ από ηελ έλαξμε
θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, ηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ θαη εμόδσλ ηεο
επηρείξεζεο, ην ζθέινο ησλ εμόδσλ ην νπνίν πξνζαξκόδεηαη ζην, θαηά ην
πξνεγνύκελν

εδάθην,

πξόγξακκα

εθηειεζηέσλ

έξγσλ.

Σε

πεξίπησζε

αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο Γ.Δ.Υ.Α., ζηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη
ζην πξόγξακκα επελδύζεσλ, επηζπλάπηεηαη κειέηε θόζηνπο -νθέινπο ζηελ νπνία
αλαιύνληαη ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ π.δ.
51/2007, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, ηα έζνδα επελδύζεσλ θαη νη
δαπάλεο επελδύζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, ην Γηνηθεηηθό
Σπκβνύιην κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ
πνξεία ησλ εζόδσλ θαη ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη, κπνξεί δε λα απνθαζίδεη γηα
ηε ρνξήγεζε έθηαθησλ θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ πηζηώζεσλ, ζη) απνθαζίδεη γηα ηελ
εθπόλεζε κειεηώλ, έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ θαη εγθξίλεη απηέο, ζύκθσλα κε ηελ
εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία, θαζώο θαη γηα ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ηξόπν
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη εγθξίλεη ηηο απαξαίηεηεο δαπάλεο. Σηελ πεξίπησζε κε
ύπαξμεο ηερληθήο ππεξεζίαο ζηελ επηρείξεζε ή ην Γήκν, κπνξεί λα αηηείηαη ηε
ζύληαμε κειεηώλ ή ηελ επνπηεία ζύληαμεο απηώλ ή ηελ επίβιεςε εθηέιεζεο ησλ
έξγσλ από ηηο αξκόδηεο ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, κέζα ζην
πιαίζην ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο, δ) απνθαζίδεη γηα θάζε εθπνίεζε ή εθκίζζσζε
αθηλήησλ ή θηλεηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε, ε) απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε
ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη ελδίθσλ κέζσλ, γηα ηελ παξαίηεζε από απηά, θαζώο θαη γηα
ζπκβηβαζκνύο

δηθαζηηθνύο

ή

εμώδηθνπο,

ζ)

απνθαζίδεη

γηα

ηε

ξύζκηζε

ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ησλ πειαηώλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α., η) απνθαζίδεη γηα ηε
ζύλαςε πάζεο θύζεσο δαλείσλ ηεο επηρείξεζεο, θαζώο θαη γηα ηελ εθρώξεζε ηνπ
ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ εζόδσλ ηεο ή ηελ εγγξαθή ππνζήθεο ζε αθίλεηα, πξνο
εμαζθάιηζε ησλ δαλείσλ, ηα) εγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο,
ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ν απνινγηζκόο εζόδσλ-εμόδσλ, ν ηζνινγηζκόο, ε
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη νη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή λνκνζεζία, ηβ)
εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ ή νξγαληζκώλ ηνπηθήο
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απηνδηνίθεζεο ή επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο ζηε δαπάλε θαηαζθεπήο αγσγώλ,
ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή δεηείηαη θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηνπο αλσηέξσ θαη
θαζνξίδεη ηνπο όξνπο θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο ηεο ζπκκεηνρήο, ηηο ηπρόλ εγγπήζεηο
θαη θάζε ζπλαθή ιεπηνκέξεηα....». Σηηο αλωηέξω δηαηάμεηο νπδόιωο πξνβιέπεηαη
ξεηή ππνρξέωζε άζθεζεο θαη εμάληιεζεο όιωλ ηωλ πξνβιεπόκελωλ ελδίθωλ
κέζωλ ωο δέζκηα αξκνδηόηεηα ηνπ Γ.Σ. ηεο Δπηρείξεζεο.
Σε αληηπαξαβνιή, ην άξζξν 72 λ. 3852/2010 πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ησλ Γήκσλ νξίδεη όηη «1. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθό
όξγαλν, αξκόδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα, έρεη ηηο αθόινπζεο απνθαζηζηηθέο,
ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηόηεηεο:... η) Απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθπγώλ ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε ή κε όισλ ησλ
έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ έλδηθσλ κέζσλ, θαζώο θαη γηα ηελ παξαίηεζε από
απηά. Δπίζεο, απνθαζίδεη ηνλ ζπκβηβαζκό ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρεη
αληηθείκελν πνζό έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξώ, πιένλ ΦΠΑ. Όηαλ ην
αληηθείκελν ηεο δίθεο είλαη άλσ ηνπ πνζνύ απηνύ, ηόηε εηζεγείηαη ηε ιήςε απόθαζεο
από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην. Δελ επηηξέπεηαη ζπκβηβαζκόο ή θαηάξγεζε δίθεο γηα
απαηηήζεηο κηζζώλ, επηδνκάηωλ, απνδεκηώζεωλ, εμόδωλ παξάζηαζεο, εμόδωλ θίλεζεο
θαη γεληθά κηζζνινγηθώλ παξνρώλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, εμαηξνπκέλωλ εθείλωλ για
ηιρ οποίερ ηο νομικό ζήηημα έσει επιλςθεί με απόθαζη ανυηάηος δικαζηηπίος. Ζ
δηάηαμε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, εηδηθά γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά
απόθαζεο, δελ εθαξκόδεηαη ζε πεξηπηώζεηο δίθεο πνπ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκό ή
ηε κεηαηξνπή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο κεηαμύ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ δήκνπ. Ζ
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ
εδαθίσλ, ιακβάλεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο
ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. Ζ παξνύζα ξύζκηζε ηζρύεη θαη όηαλ
ε αξκνδηόηεηα αζθείηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην.»
Από ηε ζπγθξηηηθή παξαβνιή ηωλ αλωηέξω δηαηάμεωλ, θαη ηδίωο ηνπ λ.
1069/1980, δελ νξίδεηαη ξεηώο εάλ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Γ.Δ.Υ.Α. νθείιεη
(ππό ηελ έλλνηα ηεο δέζκηαο αξκνδηόηεηαο) λα πξνβαίλεη ζηελ άζθεζε ελδίθωλ
κέζωλ θαηά απνθάζεωλ ζε δίθεο πνπ αθνξνύλ κηζζνινγηθέο απαηηήζεηο ηωλ
εξγαδνκέλωλ. Παξά ηελ αλππαξμία ξεηήο δηάηαμεο ζηνλ λ. 1069/1980 ε
ππνρξέωζε αζθήζεωο από ηελ Δπηρείξεζε ηωλ πξνβιεπόκελωλ ελδίθωλ κέζωλ
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επξίζθεη έξεηζκα ζηελ γεληθή ππνρξέωζε ηνπ Γ.Σ. λα πξναζπίδεη ηα ζπκθέξνληα
(κεηαμύ ηωλ νπνίωλ θαη νηθνλνκηθά-ηακεηαθά) ηεο Δπηρείξεζεο ζε πεξηπηώζεηο
αμηώζεωλ νηθνλνκηθήο θύζεο εηο βάξνο ηεο. Καηά ηε γλώκε καο ε ωο άλω
ππνρξέωζε κπνξεί λα θακθζεί κόλν ζηε πεξίπηωζε πνπ ζπγθεθξηκέλν λνκηθό
δήηεκα έρεη επηιπζεί κε απόθαζε Αλωηάηνπ Γηθαζηεξίνπ.
Β. Πεξαηηέξσ, κε ηηο ππ’ αξ. 829 θαη 830/2018 απνθάζεηο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (Β1
Πνιηηηθό) θξίζεθε όηη «... οι δημοηικέρ επισειπήζειρ ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ δεν
ςπάγονηαι ζηην καηηγοπία ηυν οπγανιζμών ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ ούηε ζηον
εςπύηεπο δημόζιο ηομέα, από ηον οποίο ανηιθέηυρ πηηά εξαιπούνηαι και
ζςνακόλοςθα οι επγαζόμενοι ζ' αςηέρ δεν ςπόκεινηαι ζηιρ μειώζειρ αποδοσών ηυν
ν. 3833/2010 και 3845/2010».
Τν δήηεκα επνκέλσο έρεη ήδε επηιπζεί κε ηηο σο άλσ απνθάζεηο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ν
νπνίνο έθξηλε νξηζηηθά όηη νη εξγαδόκελνη ησλ Γ.Δ.Υ.Α. κε λνκίκσο ππήρζεζαλ ζηηο
πεξηθνπέο ησλ λ. 3833/2010 θαη 3845/2010.
Με ηηο παξαδνρέο απηέο, θαηά ηε γλώκε καο νξζώο έθξηλε ε ππ’ αξ. 33/2021
απόθαζε ην Δηξελνδηθείν … θαη ηπρόλ έθεζε ηεο Δπηρείξεζεο δελ πηζαλνινγείηαη λα
επδνθηκήζεη δεδνκέλνπ όηη ην λνκηθό δήηεκα έρεη επηιπζεί ήδε από αλώηαην
Γηθαζηήξην.
Σπκπεξαζκαηηθά, θαηά ηε γλώκε καο πξνζήθνπλ νη θάησζη απαληήζεηο επί ησλ
ηεζέλησλ εξσηεκάησλ :
1) Σηνλ λ. 1069/1980 δελ νξίδεηαη ξεηώο εάλ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο
Γ.Δ.Υ.Α. νθείιεη (ππό ηελ έλλνηα ηεο δέζκηαο αξκνδηόηεηαο) λα πξνβαίλεη
ζηελ άζθεζε ελδίθωλ κέζωλ θαηά απνθάζεωλ ζε δίθεο πνπ αθνξνύλ
κηζζνινγηθέο απαηηήζεηο ηωλ εξγαδνκέλωλ. Παξά ηελ αλππαξμία ξεηήο
δηάηαμεο ζηνλ λ. 1069/1980 ε ππνρξέωζε αζθήζεωο από ηελ Δπηρείξεζε
ηωλ πξνβιεπόκελωλ ελδίθωλ κέζωλ επξίζθεη έξεηζκα ζηελ γεληθή
ππνρξέωζε ηνπ Γ.Σ., ωο αλώηαηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηεο Γ.Δ.Υ.Α., λα
πξναζπίδεη ηα ζπκθέξνληα (κεηαμύ ηωλ νπνίωλ θαη νηθνλνκηθά-ηακεηαθά)
ηεο Δπηρείξεζεο ζε πεξηπηώζεηο αμηώζεωλ νηθνλνκηθήο θύζεο εηο βάξνο
ηεο. Καηά ηε γλώκε καο ε ωο άλω ππνρξέωζε κπνξεί λα θακθζεί κόλν
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ζηε πεξίπηωζε πνπ ζπγθεθξηκέλν λνκηθό δήηεκα έρεη επηιπζεί κε
απόθαζε Αλωηάηνπ Γηθαζηεξίνπ.
2) Τα θξηζέληα, κε ηελ ππ’ αξ. 33/2021 απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ….,
δεηήκαηα ζπληάζζνληαη κε ηελ πξνξξεζείζα λνκνινγία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ
(αξ. 829, 830/2018 απνθάζεηο) ωο πξνο ην λνκηθό δήηεκα ηεο ππαγωγήο
ηωλ εξγαδνκέλωλ ηωλ Γ.Δ.Υ.Α. ζηηο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο ηωλ λ.
3833/2010 θαη 3845/2010, κε ηηο νπνίεο θξίζεθε κε λόκηκε ε ππαγωγή ηωλ
ζηηο δηαηάμεηο απηέο. Δπνκέλωο δελ πηζαλνινγείηαη ε επδνθίκεζε
αζθήζεωο εθέζεωο, θαη πξνηείλεηαη ζηελ Δπηρείξεζε λα παξαηηεζεί από
ηελ άζθεζε ελδίθωλ κέζωλ κε ην αλωηέξω λόκηκν ζθεπηηθό.

Αζήλα, 11-2-2022
Οη γλσκνδνηνύληεο δηθεγόξνη

Πάλνο Επγνύξεο

Σβεηιάλα (Εέηα) Επγνύξε
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