ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ετέθη την 16-06-2020 (αρ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2645/16-6-2020) από την Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) προς την Ένωση Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) το κάτωθι ερώτημα για τη σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης:
«Αναφορικά με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α.,
και ειδικότερα τα προσόντα του «Διευθυντή Υπηρεσιών» εάν έχει ορισθεί ορθώς 1η
και 2η προτεραιότητα αναλόγως με τον τίτλο σπουδών (Π.Ε. ή Τ.Ε.);»
Κατά τη γνώμη μου προσήκει η κάτωθι απάντηση.

***

Σύμφωνα με το άρθρ. 7 Ν. 1069/1980 ορίζεται ότι :
«. Δι` Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας συντασσομένον δι` αποφάσεως του
Διοικητικού

Συμβουλίου της επιχειρήσεως, εγκρινομένης υπό του Υπουργού

Εσωτερικών μετά γνώμην των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων,
καθορίζεται η οργάνωσις, η σύνθεσις και η αρμοδιότης των υπηρεσιών, ο
αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού αναλόγως προς τας
ανάγκας της επιχειρήσεως, ή κατά μισθολογικά κλιμάκια κατανομή των θέσεων

του

προσωπικού

καθ`
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ειδικοτήτων

και

αναλόγως

της βαθμίδος

εκπαιδεύσεως, αι αποδοχαί, ως και ο τρόπος προσλήψεως και απολύσεως και το
αρμόδιον προς τούτο όργανον.»
Περαιτέρω, κατ’ άρθρ. 1 ν. 4485/2017 « Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α’ 114) ορίζεται ότι: «1.
Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).
Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα και
τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 2. Η
ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο διακριτούς παράλληλους τομείς: α) τον
πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια»,
β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».
Κατ’ άρθρ. 87 ν. 3584/2007, ως ισχύει, ορίζεται ότι «Ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή
αντίστοιχου ή ενδιάμεσου, μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, επιπέδου οργανικών
μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς
προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις...»
Από τις ανωτέρω διαλαμβανόμενες διατάξεις συνάγεται ότι καθόσον αφορά τους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Επιχείρησης (Διευθυντές) επιλέγονται υπάλληλοι
κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε, δηλαδή καταλείπεται στη διακριτική ευχέρεια της
Επιχείρησης να καθορίσει ως τυπικό απαιτούμενο προσόν για την πλήρωση των
σχετικών θέσεων το εάν ο τίτλος σπουδών θα είναι Π.Ε. ή Τ.Ε.. Αμφότερα πάντως
υπάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση.
Επειδή, λοιπόν ο νομοθέτης έθεσε διαζευκτικά («Π.Ε. ή Τ.Ε.») ως τυπικό προσόν
για τις εν λόγω θέσεις ευθύνης το προσόν είτε της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
(Π.Ε.) είτε της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίες πάντως αμφότερες υπάγονται
στην έννοια της ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τη γνώμη
μου, νομίμως η Επιχείρηση έχει ορίσει δύο άξονες 1ης και 2ης προτεραιότητας
όπου προηγούνται στην επιλογή για θέσεις ευθύνης Διευθυντού οι κάτοχοι τίτλου
Π.Ε. των κατόχων τίτλου Τ.Ε., και δεδομένου ότι με την ρύθμιση αυτή είναι ανάλογη

με τον χαρακτήρα και τη σημασία των εν λόγω θέσεων στην Επιχείρηση οι οποίες
έχουν αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες.

Αθήνα, 16-06-2020
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάνος Ζυγούρης

