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ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ
Δπί ηνπ ππνβιεζέληνο εξσηήκαηνο ηεο Γ.Δ.Υ.Α.
κε αξηζκό πξση. εηζαγσγήο 1804/29.03.2012
Εξσηάηαη από ηε Δ.Ε.Υ.Α. αλ ε επηινγή γηα ηε ζέζε ηνπ Δηεπζπληή
Τκήκαηνο γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. ή κε απόθαζε
Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ ησλ ΟΤΑ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε
επηινγή αθνξά ππνςεθίνπο πνπ είλαη κεηαηαγκέλνη ζηε Δ.Ε.Υ.Α. από ην
Δήκν.
Επί ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο ε γλώκε κνπ είλαη ε εμήο:
Ο λόκνο 1069/80 πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
Δ.Ε.Υ.Α. νξίδεη ζην άξζξν 5 απηνύ ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Υ.Α. γεληθά, αλαθέξνληαο ζρεηηθά: «1. Τν
Γηνηθεηηθόλ Σπκβνύιηνλ

δηνηθεί ηελ επηρείξεζηλ θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ

πεξηνπζίαλ θαη ηνπο πόξνπο ηαύηεο, απνθαζίδεη δε επί

παληόο

αθνξώληνο ηελ επηρείξεζηλ ζέκαηνο, πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ θαζ` αο
άιισο νξίδεηαη ελ ησ παξόληη λόκσ. 2 α. Τν Γηνηθεηηθόλ Σπκβνύιηνλ ηδία
[…] (ελδεηθηηθή απαξίζκεζε) α) επηκειείηαη ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ
ζπκθεξόλησλ ηεο επηρεηξήζεσο».
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Σηε ζπλέρεηα, ην άξζξν 7 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, ην νπνίν αθνξά ηα ζέκαηα
ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθό ησλ Γ.Δ.Τ.Α., νξίδεη ζηελ παξάγξαθν 5
απηνύ: «Ταθηηθόλ

δηαβαζκηζκέλνλ

πξνζσπηθόλ

Δήκσλ θαη

Κνηλνηήησλ ή άιισλ θνξέσλ ππεξεηνύλ εηο ππεξεζίαο πδξεύζεσο θαη
απνρεηεύζεσο, δύλαηαη ηε αηηήζεη ηνπ θαη κεη` απόθαζηλ ηνπ παξά ηε
Ννκαξρία Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ, λα κεηαηάζζεηαη κε ηαο εηο θαηέρεη
ζέζεηο εηο ηελ

επηρείξεζηλ, δηεπόκελνλ σο πξνο πάζαο ηαο

ππεξεζηαθάο ηνπ κεηαβνιάο θαη δηθαηώκαηα ππό ησλ εθάζηνηε
ηζρπνπζώλ εηδηθώλ πεξί ηνπ πξνζσπηθνύ
Δήκσλ.

Οκνίσο

ηαθηηθό

δηαβαζκηζκέλν

ηνύηνπ δηαηάμεσλ ησλ
πξνζσπηθό

δήκσλ

θαη

θνηλνηήησλ ή άιισλ θνξέσλ πνπ ππεξεηνύζε ή ππεξεηεί ζε ππεξεζίεο
ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, κπνξεί κε αίηεζή ηνπ λα απνζπάηαη ζηελ
επηρείξεζε, κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ γηα δηνξηζκό νξγάλνπ θαη ζύκθσλε
γλώκε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ύδξεπζεο
απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.), γηα δηάζηεκα κέρξη πέληε έηε. Η απόζπαζε απηή
κπνξεί λα παξαηαζεί γηα άιια πέληε έηε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Οη
απνδνρέο θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ απνζπώκελνπ απηνύ
πξνζσπηθνύ βαξύλνπλ ηελ Γ.Δ.Υ.Α.».
Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ: «1. Δη`
Οξγαληζκνύ

Δζσηεξηθήο

απνθάζεσο

ηνπ

Τπεξεζίαο

Δηνηθεηηθνύ

ζπληαζζνκέλνλ

δη`

Σπκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο,

εγθξηλνκέλεο ππό ηνπ Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ κεηά γλώκελ ησλ
νηθείσλ Δεκνηηθώλ ή Κνηλνηηθώλ Σπκβνπιίσλ, θαζνξίδεηαη ε
νξγάλσζηο, ε ζύλζεζηο θαη ε αξκνδηόηεο ησλ ππεξεζηώλ, ν αξηζκόο
ησλ ζέζεσλ ηνπ πάζεο θύζεσο πξνζσπηθνύ αλαιόγσο πξνο ηαο
αλάγθαο ηεο επηρεηξήζεσο, ή θαηά κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαηαλνκή
ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαζ` νκάδαο εηδηθνηήησλ θαη
αλαιόγσο

ηεο βαζκίδνο εθπαηδεύζεσο, αη απνδνραί, σο

θαη ν
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ηξόπνο πξνζιήςεσο θαη απνιύζεσο θαη ην αξκόδηνλ πξνο ηνύην
όξγαλνλ. 2. Τν θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πξνζσπηθόλ
ηεο επηρεηξήζεσο ζπλδέεηαη κεη` απηήο δηα ζπκβάζεσο εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ, επηθπιαζζνκέλεο ηεο ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ».
Ειιείςεη εγθεθξηκέλνπ ηζρύνληνο ΟΕΥ γηα ηε Δ.Ε.Υ.Α., ην άξζξν 4 ηνπ
Πξόηππνπ ΟΔΤ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α., ππό ηνλ ηίηιν «Κάιπςε ζέζεσλ
Πξντζηακέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ», ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη σο
έρεη ζηνλ πξνεγνύκελν ηζρύνληα ΟΕΥ ηεο Δ.Ε.Υ.Α. νξίδεη: «[…] Οη
Δηεπζπληέο

ησλ

Υπεξεζηώλ

(Τερληθώλ

θαη

Δηνηθεηηθώλ

&

Οηθνλνκηθώλ) επηιέγνληαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
Οη Πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Δ.Σ.
ύζηεξα από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γελ. Δηεπζπληή. Οη ππεύζπλνη ησλ
γξαθείσλ κε απόθαζε ηνπ Γελ. Γηεπζπληή κεηά από εηζήγεζε ησλ
Γηεπζπληώλ ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο».
Τν δε άξζξν 51 ηνπ Πξόηππνπ ΟΔΤ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α., ππό ηνλ ηίηιν
«Γηαθξίζεηο Πξνζσπηθνύ», ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη σο έρεη ζηνλ
πξνεγνύκελν ηζρύνληα ΟΕΥ ηεο Δ.Ε.Υ.Α., νξίδεη: «1. Τν πξνζσπηθό ηεο
Δπηρείξεζεο δηαθξίλεηαη ζε ηαθηηθό θαη έθηαθην. Ταθηηθό είλαη ην
πξνζσπηθό πνπ θαιύπηεη πάγηεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, θαηέρεη ηηο
νξγαληθέο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ παξόληα νξγαληζκό θαη ε
ππεξεζηαθή θαη εξγαζηαθή ηνπ ζρέζε θαη θαηάζηαζε ξπζκίδνληαη από
ηνλ Ο.Ε.Υ. Έθηαθην είλαη ην πξνζσπηθό πνπ πξνζιακβάλεηαη κε
ζύκβαζε

εξγαζίαο

αληηκεηώπηζε

ησλ

νξηζκέλνπ
πξόζθαηξσλ

ρξόλνπ,
θαη

γηα

ηελ

έθηαθησλ

θάιπςε

θαη

αλαγθώλ

ηεο

επηρείξεζεο. 2. Η εξγαζηαθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην πξνζσπηθό κε ηελ
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Δ.Ε.Υ.Α., είλαη ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ανξίζηνπ ρξόλνπ γηα
ην ηαθηηθό πξνζσπηθό θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ην έθηαθην».
Τέινο, ην άξζξν 87 ηνπ λ. 3584/2007 (Κώδηθαο Καηάζηαζεο
Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ) νξίδεη ζηηο παξ. 2 θαη 3
απηνύ: «2. Ωο πξντζηάκελνη Δηεύζπλζεο επηιέγνληαη ππάιιεινη κε
βαζκό Α`, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο επί
έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο. Αλ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε έλα (1) έηνο
ππεξεζίαο πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο, επηιέγνληαη ππάιιεινη κε βαζκό Α`. 3.
Ωο πξντζηάκελνη Τκήκαηνο θαη απηνηεινύο γξαθείνπ επηιέγνληαη
ππάιιεινη κε ην βαζκό Α`. Αλ δελ ππάξρνπλ ή δελ επαξθνύλ, επηιέγνληαη
ππάιιεινη βαζκνύ Β`, νη νπνίνη έρνπλ ζπκπιεξώζεη σο ειάρηζην ρξόλν
ππεξεζίαο ζην βαζκό Β` ηέζζεξα (4) έηε», ελώ ην άξζξν 88 ηνπ ίδηνπ
λόκνπ νξίδεη ζηελ παξ. 3 απηνύ: «Η επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ
Τκήκαηνο ή Απηνηεινύο Γξαθείνπ γίλεηαη από ην νηθείν ππεξεζηαθό
ζπκβνύιην βάζεη θξηηεξίσλ πνπ αμηνινγνύληαη σο αθνινύζσο […]».
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, από ηα ππνβιεζέληα ελώπηόλ κνπ
ζηνηρεία

πξνθύπηεη όηη πξόθεηηαη γηα επηινγή κε ζθνπό ηελ

θαηάιεςε ζέζεο Γηεπζπληή Σκήκαηνο Σερληθνύ Σνκέα κεηαμύ
(δεκνηηθώλ) ππαιιήισλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α., νη νπνίνη πξνήιζαλ από
κεηάηαμε από ην Γήκν θαη κάιηζηα ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο
δεκνζίνπ δηθαίνπ. Τπαγάγνληαο ηα ελ ιόγσ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά
ζην πξνεθηεζέλ λνκηθό πιαίζην, ζπλάγεηαη όηη ηελ αξκνδηόηεηα γηα
ηελ επηινγή έρεη ην Τπεξεζηαθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ θαη όρη ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.
.Αζήλα,

12.04.2012

Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο,
Π. Ζπγνύξεο
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