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Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ,
θαηά ηε ζπλάληεζή καο ζην γξαθείν ζαο, ην Ννέκβξην 2013, είρακε ηελ επθαηξία λα ζαο
παξνπζηάζνπκε ην ξόιν θαη ην έξγν ησλ πνιπκεηνρηθώλ Αλαπηπμηαθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ ζηελ
Πεξηθεξεηαθή θαη Τνπηθή αλάπηπμε θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ (ζπλεκκέλε (α) ζρεηηθή).
Δζηηάζακε κάιηζηα ζην δήηεκα ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο από ηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο θαη ηηο
κνλνκεηνρηθέο Α.Δ. ησλ Γήκσλ, σο πξνο ην ξόιν θαη ην έξγν θαζώο θαη ηνπο θαλόλεο ζύζηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Τελ πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε καο απαζρνιεί ην δήηεκα ηεο απνγξαθήο γηα ην νπνίν δελ έρνπκε
αληίξξεζε επί ηεο αξρήο θαζόζνλ ζα ζπζηεκαηνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα γλώζε γη’ απηέο θαη ζα
απνηειέζεη εξγαιείν γηα βειηίσζε.
Γεδνκέλνπ όκσο όηη ε ινγηθή ηεο απνγξαθήο αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ε
πηζαλή απνγξαθή νδεγεί ζ’ απηόλ, ζαο ελεκεξώλνπκε όπσο παξαθάησ:
1.

Από ην πεξηερόκελν ησλ Δγθπθιίσλ, ησλ εγγξάθσλ θαη ηελ νπζία ηεο ζηόρεπζεο πξνθύπηεη
όηη, ην δήηεκα ηεο απνγξαθήο αθνξά ζηα ΝΠΙΓ (άξζξν 266 Ν.3463/06) θαη Γεκνηηθέο
Δπηρεηξήζεηο (εδάθην α), παξάγξαθνο 1, άξζξν 252 : Οξηζκνί – δηαθξίζεηο, ηνπ Ν. 3463/06)
πνπ επνπηεύνληαη από ηνπο ΟΤΑ θαη όρη ζηηο πνιπκεηνρηθέο Αλαπηπμηαθέο Αλώ λπκεο
Δηαηξείεο.

2.

Σηελ απνγξαθή ππάγνληαη όζνη Φνξείο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα πξνβιέπνληαη ζηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξ. 6 ηνπ Ν. 1256/82 ζηελ νπνία παξαπέκπεη ε παξάγξαθνο 1
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ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94 θαη επνκέλσο όρη νη πάζεο θύζεσο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΤΑ
θαζόζνλ, νη ηειεπηαίεο ππάγνληαη ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα απνθιεηζηηθά «γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαη κόλν» ήηνη γηα ηελ εθαξκνγή θαη κόλνλ ηνπ Ν.
2190/94 πνπ αθνξά ζηηο πξνζιήςεηο.
Απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3845/10, θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ
νπνίνπ εθδόζεθε ε Υ.Α. 2/37345/004/4-6-2010 (ΦΔΚ 784/Β’/4-6-2010).
3.

Η δηάηαμε ηνπ Άξζξνπ 12 ηεο Υ.Α. 2/37345/004/4-6-2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Υ.Α.
ΔΑΠ2003486 ΔΞ2013/05-12-2013 (ΦΔΚ Β’/3091/05-12-2013) θαζηζηά ππνρξεσηηθή, κέζσ ηεο
Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο (Δ.Α.Π.), ηελ πιεξσκή ακνηβώλ γηα ηνπο Φνξείο ηνπ δεκόζηνπ
ηνκέα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ Άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94 ζηνπο νπνίνπο, γηα
ηνπο ιόγνπο πνπ αλαιύζεθαλ αλσηέξσ, δελ αλήθνπλ νη πάζεο θύζεσο επηρεηξήζεηο ησλ
Ο.Τ.Α.

4.

Η ιεηηνπξγία ησλ πνιπκεηνρηθώλ Αλαπηπμηαθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ δελ βαξύλεη ηνλ
θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό ελώ ξεηά απαγνξεύεηαη ε άκεζε ή έκκεζε επηρνξήγεζή ηνπο από
Ο.Τ.Α. θαη ην Γεκόζην, θάηη πνπ απνηειεί βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηηο πάζεο θύζεσο ακνηβέο
πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Δ.Α.Π., κε βάζε ην Άξζξν 19 ηεο Υ.Α. 2/37345/2004/4 6-2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.

5.

Οη πνιπκεηνρηθέο Αλαπηπμηαθέο Αλώλπκεο Δηαηξείεο δελ επνπηεύνληαη από ηνπο Ο.Τ.Α.
θαζόζνλ δελ απνηεινύλ Ν.Π.Ι.Γ. ησλ Ο.Τ.Α., ζύκθσλα θαη κε ηα Πξαθηηθά ηεο 2εο
Σπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ ζηηο 19/01/2011. Λεηηνπξγνύλ δε
ζύκθσλα κε ην Ν. 2190/20 πεξί Α.Δ. όπσο ηζρύεη.
Δπνκέλσο, κε βάζε ηα πξνβιεπόκελα ζηα παξαπάλσ ζεκεία 1, 2, 3, 4 θαη 5, θαηά ηελ άπνςή
καο,
-

δελ ππαγόκαζηε ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ «Απνγξαθή ηνπ πάζεο θύζεσο πξνζσπηθνύ ηνπ
δεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Ι.Γ. θαη ησλ Ο.Τ.Α. Α’ θαη Β’ βαζκνύ»,

-

δελ ππαγόκαζηε ζηνπο ππόρξενπο Φνξείο πιεξσκήο κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο
(Δ.Α.Π.) θαη δελ ζα κπνξνύζε πνηέ λα ζπκβεί απηό πξαθηηθά θαη

-

δελ επνπηεπόκαζηε από ηνπο Ο.Τ.Α. κεηόρνπο

ζύκθσλα κε ηελ θξαηνύζα λνκνζεζία θαη λνκνινγηαθή εξκελεία πνπ είλαη ζηε δηάζεζή ζαο.
6.

Πηζαλή απνγξαθή ζα ζεκαίλεη απνδνρή, από ηα κέιε καο, όηη ηζρύεη γη’ απηά ν Ν.3812/2009.
Δπ’ απηνύ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη απνζηείιακε πξνο ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ηελ παξαπάλσ
(β) ζρεηηθή κε ηελ νπνία ηεθκεξηώλακε όηη, θαηά ηελ άπνςή καο, δελ εκπίπηνπκε ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.3812/2009, επί ηεο νπνίαο δελ ιάβακε απάληεζε κέρξη θαη ζήκεξα.
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Σύκθσλα κε ηε ζπλεκκέλε Ννκηθή Γλσκνδόηεζε, νη πνιπκεηνρηθέο Αλαπηπμηαθέο Αλώλπκεο
Δηαηξείεο δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν.3812/2009.
7.

Πηζαλή εκκνλή ζην ζέκα ηεο απνγξαθήο ζα νδεγήζεη, σο κε όθεηιε, ζε δηεύξπλζε ηνπ
Γεκόζηνπ Τνκέα, θάηη πνπ δελ είλαη επηζπκεηό ηόζν γηαηί νη πνιπκεηνρηθέο Αλαπηπμηαθέο
Αλώλπκεο Δηαηξείεο δελ είλαη Γεκόζην όζν θαη γηαηί ζα εκθαληζηεί μαθληθή αύμεζή ηνπ ρσξίο
όθεινο, ηελ πεξίνδν πνπ ε επηθξαηνύζα ηάζε είλαη ε κείσζε απηνύ.

Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ όηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί ην ππόςε δήηεκα βηώζηκα θαη
λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο ππνρξεώζεηο καο κε αζθάιεηα δηθαίνπ, όπσο πξάμακε κέρξη ζήκεξα,
παξαθαινύκε γηα ζπλάληεζε καδί ζαο.
Με ηηκή
Για ηην HEL.A.D.A.
Ο Ππόεδπορ ηος Δ..

Σαηούληρ Πέηπορ
Ππόεδπορ ηηρ Πελοπόννηζορ Α.Ε.
Πεπιθεπειάπσηρ Πελοποννήζος

ςνημμένα:
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α.
β.
γ.
δ.

Αξ.Πξση.: 361/19-11-2013/Διιεληθή Έλσζε Αλαπηπμηαθώλ Δηαηξεηώλ
Αξ.Πξση.: 346/28-02-2013/ Διιεληθή Έλσζε Αλαπηπμηαθώλ Δηαηξεηώλ
Ννκηθή Γλσκνδόηεζε πνπ αθνξά ζην Ν.3812/2009
Ννκηθή Γλσκνδόηεζε «Γηαθνξνπνίεζε ησλ πνιπκεηνρηθώλ Αλαπηπμηαθώλ Αλσλύκσλ
Δηαηξεηώλ από άιιεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ Ο.Τ.Α.»
ε. Ννκηθή Γλσκνδόηεζε, επί ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ απνγξαθή πξνζσπηθνύ ζηνπο Φνξείο
ηνπ Γεκόζηνπ Τνκέα
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