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ΘΔΜΑ :

Δρώηημα ηης Γ.Δ.Υ.Α. ζτεηικά με ηη διαδικαζία

πρόζληυης Γενικού Γιεσθσνηή.
Στεη. : Το με αριθμό πρφη. 433/6-3-2009 έγγραθο ηης Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
1.- Σν ζηνηρείν β΄ ηνπ εδαθίνπ α΄ ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηελ § 1
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1069/1980, (Φ.Ε.Κ. Α΄/191/23-8-1980), «Πεξί
θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Επηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο»,
ζύκθσλα κε ηα νπνία :
Άρθρον 5 - Αρμοδιόηηηες Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ και Προέδροσ
ασηού.
2. α. Τν Γηνηθεηηθόλ Σπκβνύιηνλ ηδία :
β) Γηνξίδεη ηνλ Γεληθόλ Γηεπζπληήλ ηεο επηρεηξήζεσο.
Άρθρον 6 - Γενικός Διεσθσνηής ηης Επιτειρήζεφς.
1. Τσλ ππεξεζηώλ ηεο επηρεηξήζεσο πξνίζηαηαη Γεληθόο Γηεπζπληήο, όζηηο δένλ
λα ηπγράλεη πηπρηνύρνο αλσηάηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.
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Τα ινηπά πξνζόληα, ε δηαδηθαζία πξνζιήςεσο θαη αλαπιεξώζεώο ηνπ, αη
απνδνραί, ηα θαζήθνληα, ηα δηθαηώκαηα, σο θαη αη αξκνδηόηεηεο ελ γέλεη νξίδνληαη δηα
ηνπ θαηά ην άξζξνλ 7 ηνπ παξόληνο πξνβιεπνκέλνλ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Υπεξεζίαο.

2.- Σελ § 1 θαζώο θαη ην εδάθην ηβ΄ ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.
2190/1994, (Φ.Ε.Κ. Α΄/28/1994), «ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ
επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο», ζύκθσλα κε ηα
νπνία :
Άρθρο 14 - Έκηαζη εθαρμογής - ηρόπος πρόζληυης.
1. Σηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α`, Β` θαη ηνπ παξόληνο (Γ`) ππάγνληαη όινη νη
θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, όπσο απηόο νξηνζεηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.
6 ηνπ λ. 1256/1982 θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπκπιεξώζεηο ηνπ, πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 1892/1990. Σηνλ θαηά ηα αλσηέξσ δεκόζην ηνκέα θαη γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαη κόλνλ ππάγνληαη επίζεο:
- νη δεκόζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ εμαηξε8εί από ην δεκόζην
ηνκέα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 1914/1990 θαη ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.
1947/1991,
2. Δμαηξνύληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ:
ηβ. Οη απεπζείαο δηνξηδόκελνη ζε δηεπζπληηθνύο βαζκνύο ή θαζήθνληα.

Β.- Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ζέηεη ην
εμήο εξώηεκα :
Με ηελ απόθαζε 3/2009 ηνπ Δ.. ηεο Δ.Ε.Τ.Α., απνθαζίζζεθε ε
πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Γεληθνύ Δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο.
Η απόθαζε απηή δεκνζηεύζεθε ζε εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα θαη
αλαθνηλώζεθε

κε

δειώζεηο

ηνπ

Πξνέδξνπ

κέζσ

ηειενπηηθώλ

ζπλεληεύμεσλ. Τπνβιήζεθαλ 11 αηηήζεηο ππνςεθίσλ, πνπ αμηνινγήζεθαλ
από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ζην επόκελν Δ.., βάζε ησλ πηλάθσλ
αμηνιόγεζεο, ζα θαιπθζεί ε ζέζε από ηνλ πξώην ππνςήθην.
Με

έγγξαθν

ηνπ

Δεκνηηθνύ

πλδπαζκνύ

αμησκαηηθήο

αληηπνιίηεπζεο Δήκνπ ….. «…..», ηίζεηαη ην εξώηεκα αλ εθαξκόζηεθε ην
άξζξν 13 ηνπ Ο.Ε.Τ. πνπ πξνβιέπεη ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ζε
δπν εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο.
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Σν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη από ηελ επηρείξεζε είλαη εάλ ζα έπξεπε λα
εθαξκνζζεί ην άξζξν 13 ηνπ Ο.Ε.Τ.;
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
Η πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ δεκνηηθώλ επηρεηξήζεσλ
ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ θαη ανξίζηνπ ρξόλνπ,
γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν Ν. 2190/1994, ( κέζσ Α..Ε.Π.).
Εμαηξνύληαη από ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξόζιεςεο, δπλάκεη
ηνπ εδαθίνπ ηβ΄ ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994, νη Γεληθνί
Δηεπζπληέο, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο, άλεπ άιιεο δηαηύπσζεο, αξθεί λα είλαη
πηπρηνύρνη αλσηάηεο ζρνιήο ηνπ εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ.
Σα ππόινηπα πξνζόληα, ε δηαδηθαζία πξόζιεςεο, νη απνδνρέο, ηα
θαζήθνληα, ηα δηθαηώκαηα θαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεληθνύ Δηεπζπληή,
νξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο θάζε επηρείξεζεο.
Ελ πξνθεηκέλσ, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, κε ηελ κε αξηζκό 3/16-1-2009 απόθαζή ηνπ,
ελέθξηλε ηελ πξόζιεςε Γεληθνύ Δηεπζπληή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ
απόθαζε απηή, ζηεξηδόκελε ζην άξζξν 5 παξ. 2 β΄ ηνπ Ν. 1069/1980 θαη
ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8 παξ. Αα θαη 12 ηνπ Οξγαληζκνύ Εζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο επηρείξεζεο, αθόκε δε λα είλαη πνιηηηθόο κεραληθόο, λα
είλαη πνιίηεο ηνπ Ν. … θαη λα έρεη κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε.
Έηζη, νξζώο θαη λνκίκσο απνθάζηζε θαη ελήξγεζε ην Δηνηθεηηθό
πκβνύιην ηεο Δ.Ε.Τ.Α. ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο Γεληθνύ
Δηεπζπληή.
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Ωο εθ ηνύηνπ, ην ηεζέλ εξώηεκα από ην Δεκνηηθό πλδπαζκό
Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο Δήκνπ … «….»,ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ Ο.Ε.Τ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α., ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή
δεκνζίεπζε ζε δπν (2) ηνπηθέο εθεκεξίδεο εκεξήζηαο θπθινθνξίαο ηεο
πξνθήξπμεο ησλ ζέζεσλ, δελ επζηαζεί, θαζόζνλ ε δηαδηθαζία απηή, ηεο
δεκνζίεπζεο δειαδή, αθνξά ην ππόινηπν πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο,
πιελ ηνπ Γεληθνύ Δηεπζπληή.

Ο νομικός ζύμβοσλος ηης Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

