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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Εξσηάηαη απφ ηελ Δ.Ε.Υ.Α.:
Ελ φςεη ηεο ζπλέλσζεο ησλ ηξηψλ πθηζηακέλσλ Δ.Ε.Υ.Α. ζε κηα εληαία
ηνπ Δήκνπ …, πνηνο απφ ηνπο δπν πθηζηακέλνπο Γεληθνχο Δηεπζπληέο
ζα πξέπεη λα αλαιάβεη θαζήθνληα Γ.Δ. ζηελ εληαία Δ.Ε.Υ.Α.

Η απάληεζή κνπ επί ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο έρεη σο εμήο:
Σχκθσλα κε ην άξζξ. 109 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010, «θνηλσθειείο
επηρεηξήζεηο ησλ ΟΤΑ, πξψηνπ βαζκνχ, πνπ ζπλελψλνληαη ζε έλα λέν
δήκν, ζπγρσλεχνληαη ππνρξεσηηθά ζε κία θνηλσθειή επηρείξεζε». Σηελ
παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη πσο «ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
ζπγρσλεχνληαη κεηαθέξεηαη ζηε λέα επηρείξεζε θαη θαηαηάζζεηαη ζε
αληίζηνηρεο ζέζεηο, κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο. Ο
ρξφλνο

ππεξεζίαο

ηνπ

πξνζσπηθνχ

ζηηο

επηρεηξήζεηο

πνπ

ζπγρσλεχνληαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα φιεο ηηο κηζζνινγηθέο θαη
αζθαιηζηηθέο ζπλέπεηεο.» Σηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ
πξνβιέπεηαη πσο «κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ε νπνία
ιακβάλεηαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο
ηεο

παξαγξάθνπ

1

ηνπ

δεκνηηθνχ

ζπκβνπιίνπ,

ζπληάζζεηαη

εζσηεξηθφο θαλνληζκφο πξνζσπηθνχ, ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη νη ζέζεηο
ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ.» Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη
αλαινγηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, θαη γηα
ηελ ζπγρψλεπζε ησλ Δ.Ε.Υ.Α.
Εμ άιινπ, ν Ν. 1069/1980, ζην άξζξ. 6 παξ. 1, πξνβιέπεη ξεηά πσο:
«ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρεηξήζεσο πξνΐζηαηαη Γεληθφο Δηεπζπληήο,
φζηηο δένλ λα ηπγράλεη πηπρηνχρνο αλσηάηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο.»

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά
ηα νπνία εηέζεζαλ ππ΄ φςηλ κνπ, ν Γεληθφο Δηεπζπληήο ηεο Δ.Ε.Υ.Α.
πιεξνί ην ηππηθφ απηφ πξνζφλ, ην νπνίν ηάζζεη ν λφκνο, ν δε
Αλαπιεξσηήο Δηεπζπληήο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. (θαη αζθψλ ελ ηνηο πξάγκαζη
θαζήθνληα

Γεληθνχ

Δηεπζπληή)

είλαη

απφθνηηνο

ηερλνινγηθήο

εθπαίδεπζεο.
Με βάζε ηα πξνεθηηζέληα, ε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα
ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ηελ θαηάηαμή ηνπ ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο, δελ
επηηξέπεηαη λα θαηαηάμεη ηνλ Αλαπιεξσηή Δηεπζπληή ηεο Δ.Ε.Υ.Α. ζηελ
ζέζε ηνπ Γεληθνχ Δηεπζπληή ηεο εληαίαο Δ.Ε.Υ.Α., θαζψο δελ πιεξνί ην
ηππηθφ πξνζφλ πνπ ηάζζεη ν Ν. 1069/1980 γηα ηνπο Γεληθνχο
Δηεπζπληέο.

Ελαπφθεηηαη δε ζηελ θξίζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο εληαίαο
Δ.Ε.Υ.Α., σο θπξίαξρνπ νξγάλνπ ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο, ζε πνηά
αληίζηνηρε ζέζε ζα θαηαηάμεη ηνλ πθηζηάκελν Αλαπιεξσηή Δηεπζπληή

ηεο Δ.Ε.Υ.Α. Καζψο ν Ν. 1069/1980 δελ επηηξέπεη ηελ λνκφηππε
θαηάιεςε ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο ηνπ Γεληθνχ Δηεπζπληή, ε ζέζε πξέπεη
πάλησο λα είλαη αληίζηνηρε κε ηα πξνζφληα, ηελ εκπεηξία θαη ηελ
πξνυπεξεζία ηνπ, φπσο επηηάζζεη ην άξζξ. 109 παξ. 2 ηνπ Ν.
3852/2010, ε δε απφθαζε ηνπ Δ.Σ. πξέπεη λα πεξηιάβεη εηδηθή πξνο
ηνχην αηηηνινγία.
Με βάζε ηα φζα δηαιακβάλνληαη ζηνλ Πξφηππν Καλνληζκφ ησλ
Δ.Ε.Υ.Α., ν νπνίνο θπζηθά δελ δεζκεχεη ην Δ.Σ. ηεο εληαίαο Δ.Ε.Υ.Α. σο
πξνο ηελ θαηάζηξσζε, θαη’ άξζξ. 109 παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ
λένπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ, ζέζε αληίζηνηρε πξνο ηα πξνζφληα θαη
ηελ εκπεηξία ηνπ Αλαπιεξσηή Δηεπζπληή ηεο Δ.Ε.Υ.Α. θαίλεηαη λα είλαη
απηή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Τερληθήο Δηεχζπλζεο.

Μνιαηαχηα, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ήζειε γίλεη δεθηή ε αλσηέξσ
γλσκνδφηεζε, είλαη απηνλφεην φηη ν ζηγφκελνο δχλαηαη λα δεηήζεη
δηθαζηηθή πξνζηαζία ηζρπξηδφκελνο φηη ε κεηάηαμή ηνπ απνηειεί
κνλνκεξή βιαπηηθή κεηαβνιή ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ηνπ.

Αζήλα, 27/5/2011
Ο γλσκνδνηψλ δηθεγφξνο
Πάλνο Ζπγνχξεο

