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Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Τ.Α.:
Ο κ. ….. , ο οποίοσ ζχει προςλθφκεί ωσ Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.,
δικαιοφται του επιδόματοσ κζςθσ ευκφνθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ,
ποςοφ εννιακοςίων ευρϊ ι του επιδόματοσ κζςθσ ευκφνθσ Διεφκυνςθσ
ποςοφ τετρακοςίων ευρϊ;
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φντομο Ιςτορικό
Με τθν υπ’ αρικμ. 15/2001 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. διορίςτθκε Γενικόσ Διευκυντισ τθσ εν λόγω Επιχείρθςθσ, με
ςφμβαςθ Ιδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου, ο κ. … , πτυχιοφχοσ
Ανϊτατθσ Βιομθχανικισ χολισ Θεςςαλονίκθσ με δεκαπενταετι πείρα
ςε Δθμοτικά Θζματα και Θζματα Δθμοτικϊν Επιχειριςεων, ςφμφωνα
με προςκομιςκείςεσ βεβαιϊςεισ.

Εν ςυνεχεία, με τθν υπ’ αρικμ. 65/2003 του ωσ άνω Διοικθτικοφ
υμβουλίου αποφαςίςτθκε θ παγίωςθ και θ μονιμότθτα του κ. … ςτθ
κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α., ςτθν οποία κζςθ παραμζνει
ζωσ ςιμερα.
Με τθν υπ’ αρικμ. 156/2012 απόφαςθ δε του εν λόγω Διοικθτικοφ
υμβουλίου ορίςτθκαν οι κζςεισ ευκφνθσ, μεταξφ των οποίων ωσ
Γενικόσ Διευκυντισ ο κ. …. .
Με τθν υπ’ αρικμ. 9/2013 πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου του
Ελεγκτικοφ

υνεδρίου

επιςτράφθκαν

ακεϊρθτα

τα

ποςά

τθσ

μιςκοδοςίασ Ιανουαρίου υπαλλιλων Δ.Ε.Υ.Α., μεταξφ των οποίων και
του εν λόγω Γενικοφ Διευκυντι, με τθν αιτιολογία ότι ςτον Οργανιςμό
Υπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. δε ςυμπεριλαμβάνεται θ κζςθ του «Γενικοφ
Διευκυντι», αλλά του «Διευκυντι.

Επί του ωσ άνω ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ ακόλουκθ
φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ
παραγράφου

Γ

του

άρκρου

πρϊτου

του

ν.4093/2012

«ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ 2013», ορίηεται ότι: «Οι διατάξεισ του Κεφαλαίου
Δεφτερου του ν. 4024/2011 που αφοροφν το βακμολογικό και
μιςκολογικό κακεςτϊσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του ίδιου νόμου,
ζχουν ανάλογθ εφαρμογι, από 1.1.2013, και ςτο προςωπικό των
νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανικουν ςτο
Κράτοσ ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Τ.Α., κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ
κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ
και

ελζγχου

τθσ

πλειοψθφίασ

τθσ

Διοίκθςθσ

τουσ,

ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και Τοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων
Βελτιϊςεων, ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά 50% τουλάχιςτον του
ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, κακϊσ και των λοιπϊν δθμόςιων
επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ανωνφμων εταιρειϊν, που υπάγονται
ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του ν.
3429/2005 (Α` 314), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με τισ διατάξεισ τθσ παρ.
1α του άρκρου 1 του ν. 3899/2010 (Α`212). Με κοινζσ αποφάςεισ των
Υπουργϊν

Οικονομικϊν

και

Διοικθτικισ

Μεταρρφκμιςθσ

και

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, οι οποίεσ μποροφν να ανατρζχουν ςτθν
ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παροφςασ περίπτωςθσ, μποροφν να
ρυκμίηονται λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των προθγοφμενων εδαφίων. Από
τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παροφςασ περίπτωςθσ, για τουσ
ανωτζρω παφουν να ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 31 του ν.
4024/2011, εκτόσ από αυτζσ τθσ παραγράφου 2».
Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ.
2/85127/0022/22-11-2012 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν
«Κοινοποίθςθ μιςκολογικϊν διατάξεων» ςφμφωνα με το άρκρο μόνο
τθσ οποίασ ορίηεται ότι: «…Με τισ διατάξεισ τθσ περ. 12, προβλζπεται
ότι οι διατάξεισ που αφοροφν το βακμολογικό και μιςκολογικό
κακεςτϊσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του Κεφαλαίου Δεφτερου του
ν. 4024/2011 ζχουν ανάλογθ εφαρμογι, από 1-1-2013, και ςτο
προςωπικό των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που
ανικουν ςτο Κράτοσ ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Τ.Α., κατά τθν ζννοια τθσ
επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ,
διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και Τοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων

Βελτιϊςεων, ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά 50% τουλάχιςτον του
ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, κακϊσ και των λοιπϊν δθμόςιων
επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ανωνφμων εταιρειϊν, που υπάγονται
ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του ν.
3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α`), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με τισ διατάξεισ τθσ
παρ. 1 α του άρκρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α`). Από τθν
θμερομθνία αυτι παφουν να ιςχφουν όλεσ οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ
εργαςίασ, κακϊσ και όλεσ οι διατάξεισ νόμων, οι υπουργικζσ,
κανονιςτικζσ εν γζνει ι διαιτθτικζσ αποφάςεισ, κακϊσ και οι
αποφάςεισ των οργάνων διοίκθςθσ κλπ, κατά το μζροσ που ρυκμίηουν
τισ αποδοχζσ του προςωπικοφ των παραπάνω νομικϊν προςϊπων.
Λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των ανωτζρω διατάξεων μποροφν να
ρυκμίηονται με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, οι οποίεσ
μποροφν να ανατρζχουν ςτθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ
παροφςασ περίπτωςθσ. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ
παροφςασ περίπτωςθσ, για τουσ ανωτζρω παφουν να ιςχφουν οι
διατάξεισ του άρκρου 31 του ν. 4024/2011, εκτόσ από αυτζσ τθσ
παραγράφου 2, ςχετικά με το ανϊτατο όριο αποδοχϊν… Τζλοσ όςον
αφορά τα κζματα βακμολογικισ κατάταξθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων
των κεμάτων αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ), αρμόδιο είναι το
Υπουργείο

Διοικθτικισ

Μεταρρφκμιςθσ

και

Ηλεκτρονικισ

Διακυβζρνθςθσ, το οποίο κα εκδϊςει προσ τοφτο ςχετικι εγκφκλιο…».
Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 29605/12.12/2012 εγκφκλιο του
Υπουργείου

Διοικθτικισ

Μεταρρφκμιςθσ

και

Ηλεκτρονικισ

Διακυβζρνθςθσ «…θ κατάταξθ όλων των υπαλλιλων ςτουσ νζουσ

βακμοφσ διενεργείται ςφμφωνα με το ςυνολικό χρόνο υπθρεςίασ και το
χρόνο προχπθρεςίασ που τουσ ζχει αναγνωριςτεί για τθ βακμολογικι ι
τθ μιςκολογικι τουσ εξζλιξθ κατά τθν 1θ-1-2013 (θμερομθνία
αναλογικισ εφαρμογισ του νζου βακμολογίου-μιςκολογίου). Τυχόν
πλεονάηων χρόνοσ κεωρείται ότι διανφκθκε ςτο βακμό κατάταξθσ. Για
τθν κατάταξθ ςτουσ νζουσ βακμοφσ κα λθφκεί υπόψθ μόνο θ
προχπθρεςία που ζχει αναγνωριςκεί μζχρι 31.12.2012. Τυχόν
προχπθρεςία που δεν ζχει αναγνωριςκεί μζχρι τθν εν λόγω
θμερομθνία, κα αναγνωριςκεί μετά τθν κατάταξθ του υπαλλιλου ςτουσ
νζουσ βακμοφσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του αρ. 6 του ν.
4024/2011…».
Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ.
2/85127/0022/22-11-2012 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν
«Κοινοποίθςθ μιςκολογικϊν διατάξεων» ςφμφωνα με το άρκρο μόνο
τθσ οποίασ ορίηεται ότι: «…Με τισ διατάξεισ τθσ περ. 12, προβλζπεται
ότι οι διατάξεισ που αφοροφν το βακμολογικό και μιςκολογικό
κακεςτϊσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του Κεφαλαίου Δεφτερου του
ν. 4024/2011 ζχουν ανάλογθ εφαρμογι, από 1-1-2013, και ςτο
προςωπικό των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που
ανικουν ςτο Κράτοσ ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Τ.Α., κατά τθν ζννοια τθσ
επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ,
διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και Τοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων
Βελτιϊςεων, ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά 50% τουλάχιςτον του
ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, κακϊσ και των λοιπϊν δθμόςιων
επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ανωνφμων εταιρειϊν, που υπάγονται

ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του ν.
3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α`), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με τισ διατάξεισ τθσ
παρ. 1 α του άρκρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α`). Από τθν
θμερομθνία αυτι παφουν να ιςχφουν όλεσ οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ
εργαςίασ, κακϊσ και όλεσ οι διατάξεισ νόμων, οι υπουργικζσ,
κανονιςτικζσ εν γζνει ι διαιτθτικζσ αποφάςεισ, κακϊσ και οι
αποφάςεισ των οργάνων διοίκθςθσ κλπ, κατά το μζροσ που ρυκμίηουν
τισ αποδοχζσ του προςωπικοφ των παραπάνω νομικϊν προςϊπων.
Λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των ανωτζρω διατάξεων μποροφν να
ρυκμίηονται με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, οι οποίεσ
μποροφν να ανατρζχουν ςτθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ
παροφςασ περίπτωςθσ. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ
παροφςασ περίπτωςθσ, για τουσ ανωτζρω παφουν να ιςχφουν οι
διατάξεισ του άρκρου 31 του ν. 4024/2011, εκτόσ από αυτζσ τθσ
παραγράφου 2, ςχετικά με το ανϊτατο όριο αποδοχϊν…».
Εν ςυνεχεία, κατ’ εξουςιοδότθςθ επίςθσ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 12 τθσ
υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου Γ του άρκρου πρϊτου του
ν.4093/2012, ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ. 2/840/0022

ΥΑ (ΦΕΚ Βϋ

37/14.01.2013) «Κακοριςμόσ αποδοχϊν του προςωπικοφ με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου που απαςχολείται ςτα
Ν.Π.Ι.Δ. και τισ ΔΕΚΟ τθσ περ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ
παραγράφου Γ του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012», ςφμφωνα με το
άρκρο μόνο τθσ οποίασ ορίηεται ότι «το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου που απαςχολείται ςτα Ν.Π.Ι.Δ.
και τισ ΔΕΚΟ τθσ περ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου Γ
του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012 (Α` 222) επεκτείνεται και ζχει

ανάλογθ εφαρμογι, από 1-1-2013, θ αρικμ. 2/13917/0022/17-2-2012
(Β` 414) κοινι υπουργικι απόφαςθ».
Κατά τθν τελευταία δε υπουργικι απόφαςθ αυτι, ορίηεται ςτο άρκρο
μόνο ότι «1. Το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
οριςμζνου χρόνου του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κακϊσ και οι
αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το βαςικό μιςκό που
αντιςτοιχεί ςτον ειςαγωγικό βακμό τθσ κατθγορίασ τουσ, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ των άρκρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α). 2. Για
τθ μιςκολογικι εξζλιξθ του ανωτζρω προςωπικοφ ςτα Μ.Κ. του άρκρου
12 του ανωτζρω νόμου, λαμβάνεται υπόψθ χρόνοσ προχπθρεςίασ μζχρι
επτά (7) ζτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 1, 3 και 4 του άρκρου 6
του ίδιου νόμου. 3. Πζραν του βαςικοφ μιςκοφ, οι ανωτζρω
δικαιοφνται τα επιδόματα και τισ παροχζσ, που προβλζπονται από τισ
διατάξεισ των άρκρων 15,16,17 και 20, του Ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ 226Α),
εφόςον τθροφνται οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ τουσ. Για τυχόν
περικοπι των αποδοχϊν των ανωτζρω εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ
του άρκρου 23 του ανωτζρω νόμου. Για το προςωπικό που υπθρετεί
κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νζου μιςκολογίου (1-11-2011), εφαρμογι
ζχουν και οι διατάξεισ του άρκρου 29 παρ. 2 του ίδιου νόμου. 4. Η
παροφςα απόφαςθ ιςχφει από 1-11-2011 και από τθν θμερομθνία αυτι
παφουν να ιςχφουν οι αρικμ. 2/5916/0022/2-2-2004 (ΦΕΚ 214 Β`) και
2/7093/0022/5-2- 2004 (ΦΕΚ 215 Β`) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ,
κακϊσ και κάκε άλλθ ρφκμιςθ (υπουργικι απόφαςθ κλπ.) που
κακορίηει αποδοχζσ του με οποιαδιποτε ιδιότθτα προςωπικοφ με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ι διάρκειασ του
Δθμοςίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α…».

Περαιτζρω, ςφμφωνα με το αρ. 18 του ν. 4024/2011 ορίηεται ότι «1.
Στουσ προϊςταμζνουσ οργανικϊν μονάδων του Δθμοςίου, "Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α.", οποιουδιποτε επιπζδου καταβάλλεται, για όςο χρόνο αςκοφν
τα κακικοντα τθσ, μθνιαίο Επίδομα Θζςθσ Ευκφνθσ οριηόμενο, κατά
βακμίδα κζςθσ, ωσ εξισ: α) Προϊςτάμενοι Διοίκθςθσ: αα) Προϊςτάμενοι
Γενικϊν

Διευκφνςεων

Διοίκθςθσ,

εννιακόςια

(900)

ευρϊ.

ββ)

Προϊςτάμενοι Διευκφνςεων Διοίκθςθσ, τετρακόςια (400) ευρϊ. γγ)
Προϊςτάμενοι Υποδιευκφνςεων Διοίκθςθσ τριακόςια (300) ευρϊ. δδ)
Προϊςτάμενοι Τμθμάτων Διοίκθςθσ διακόςια πενιντα (250) ευρϊ…».
Εν ςυνεχεία, ςφμφωνα με το άρκρο 28 παρ.1 του ωσ άνω νόμου «Οι
υπάλλθλοι, που υπθρετοφν κατά τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ,
κατατάςςονται αυτοδικαίωσ ςτουσ βακμοφσ τθσ κατθγορίασ που
υπθρετοφν, με βάςθ τον ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ
υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του
άρκρου 98 του Υ.Κ., και το χρόνο προχπθρεςίασ ςτο δθμόςιο ι τον
ιδιωτικό τομζα που ζχει αναγνωριςτεί για τθ βακμολογικι ι τθ
μιςκολογικι κατάταξθ και εξζλιξθ του υπαλλιλου, ωσ εξισ…», ενϊ κατά
τθν παρ. 5 του ίδιου άρκρου «…Οι υπάλλθλοι που υπθρετοφν ςε
κζςεισ προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων οποιουδιποτε επιπζδου,
ανεξαρτιτωσ του βακμοφ ςτον οποίο κατατάςςονται με βάςθ τα
προαναφερόμενα, ςυνεχίηουν να αςκοφν τα κακικοντα τουσ, μζχρι
τθν επιλογι νζων προϊςταμζνων με βάςθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Όπου για τθ ςυμμετοχι ςε ςυλλογικό όργανο ι τθν κατάλθψθ κζςθσ
απαιτείται ωσ τυπικι προχπόκεςθ θ κατοχι ςυγκεκριμζνου βακμοφ,
οι υπάλλθλοι ςυνεχίηουν να αςκοφν τα κακικοντα τουσ, ανεξαρτιτωσ
του βακμοφ που κατατάςςονται, μζχρι τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ».

Επίςθσ, κατά το άρκρο 98 του ν. 3528/2007 «…2. Ωσ πραγματικι
δθμόςια υπθρεςία νοείται κάκε υπθρεςία που ζχει διανυκεί ςτο
Δθμόςιο, νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ι ςε Ο.Σ.Α., με ςχζςθ
εργαςίασ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, κακϊσ και κάκε άλλθ
υπθρεςία που, με βάςθ
πραγματικι

ειδικζσ διατάξεισ, αναγνωρίηεται ωσ

δθμόςια υπθρεςία για βακμολογικι εξζλιξθ.

3.

Προχπθρεςία με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου
αντίςτοιχθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ςε υπθρεςίεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ ι των χωρϊν -μελϊν αυτισ, λαμβάνεται υπόψθ για
τθν ζνταξθ…».

Περαιτζρω και ςχετικά με τθ κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι των Δ.Ε.Τ.Α.
ιςχφουν τα κάτωκι:
φμφωνα με το αρ. 6 του ν. 1069/1980 «Επιχειριςεισ φδρευςθσ –
αποχζτευςθσ», ορίηεται ότι «1. Των υπθρεςιϊν τθσ επιχειριςεωσ
προΐςταται Γενικόσ Διευκυντισ, όςτισ δζον να τυγχάνει πτυχιοφχοσ
ανωτάτθσ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. Τα λοιπά προςόντα, θ
διαδικαςία προςλιψεωσ και αναπλθρϊςεϊσ του, αι αποδοχαί, τα
κακικοντα, τα δικαιϊματα, ωσ και αι αρμοδιότθτεσ εν γζνει ορίηονται
δια του κατά το άρκρον 7 του παρόντοσ προβλεπομζνον Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ. 2.

Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ επιχειριςεωσ

μεριμνά δια: α) τθν εκπλιρωςιν του ςκοποφ δι` ον ςυνεςτικθ θ
επιχείρθςισ, β) τθν κατάρτιςιν του ετθςίου προγράμματοσ καταςκευισ,
επεκτάςεωσ

και

ςυντθριςεωσ

των

δικτφων

υδρεφςεωσ

και

αποχετεφςεωσ, γ) τθν κατάρτιςιν κακ` ζκαςτον ζτοσ προγράμματοσ
επενδφςεων δια το επόμενον οικονομικόν ζτοσ ωσ και τα επόμενα

τζςςαρα

οικονομικά

ζτθ,

υποδεικνφων

τασ

εγκεκριμζνασ

ι

προτεινομζνασ πθγάσ χρθματοδοτιςεωσ τοφτου, δ) τθν ςφνταξιν δφο
τουλάχιςτον μινασ προ τθσ ενάρξεωσ εκάςτου οικονομικοφ

ζτουσ

του προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων τθσ επιχειριςεωσ, ε) τθν
κατάρτιςιν των αναγκαίων αναμορφϊςεων και τροποποιιςεων εισ τα
προγράμματα καταςκευισ των ζργων και τον ετιςιον προχπολογιςμόν
εςόδων και εξόδων, ςτ) τθν ςφνταξιν του ετθςίου απολογιςμοφ τθσ
επιχειριςεωσ εντόσ τριϊν μθνϊν από τθσ λιξεωσ εκάςτου οικονομικοφ
ζτουσ. 3. Ο Γενικόσ Διευκυντισ ελζγχει τθν κακθμερινιν εργαςίαν τθσ
επιχειριςεωσ αςκεί εποπτείαν επί τθσ διεξαγωγισ των

εργαςιϊν

εκάςτθσ υπθρεςίασ ζχων τθν δίοικθςιν του προςωπικοφ αυτισ και
ειςθγείται προσ το Διοικθτικόν Συμβοφλιον επί: α) ανακζςεωσ μελετϊν
εκτελζςεωσ ζργων και προμθκειϊν κατά τασ εκάςτοτε ιςχφουςασ
διατάξεισ. β) πάςθσ εκποιιςεωσ ι εκμιςκϊςεωσ ακινιτων ι κινθτϊν
πραγμάτων ανθκόντων εισ τθν επιχείρθςιν, γ) εγζρςεωσ αγωγϊν και
αςκιςεωσ ενδίκων μζςων, παραιτιςεωσ από τοφτων και ςυμβιβαςμοφ,
δ) ςυνάψεωσ δανείων και ε) ςυμμετοχισ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων
ι Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ ι επιχειριςεων κοινισ
ωφελείασ εισ τθν δαπάνθν καταςκευισ ζργων τα οποία επικυμοφν να
καταςκευάςθ θ επιχείρθςισ κατά προτεραιότθτα, ωσ και επί των όρων
τθσ τοιαφτθσ ςυμμετοχισ. 4. Ο Γενικόσ Διευκυντισ ζχει τθν μζριμναν
και τθν ευκφνθν τθσ εκτελζςεωσ

των αποφάςεων του Διοικθτικοφ

Συμβουλίου και των επιτροπϊν τθσ παρ. 3 του άρκρου 5 του παρόντοσ,
μετζχει

δε

των

ςυνεδριάςεων

του

Διοικθτικοφ

Συμβουλίου

ειςθγοφμενοσ τα πρόσ ςυηιτθςιν κζματα, άνευ ψιφου. 5. Ο Γενικόσ
Διευκυντισ αποφαςίηει περί: α`. εκτελζςεωσ προμθκειϊν και
αναλιψεωσ υποχρεϊςεων, εφόςον θ ολικι δαπάνθ δεν υπερβαίνει τα

δφο εκατομμφρια (2.000.000), επιτρεπομζνθσ τθσ αυξομείωςθσ του
χρθματικοφ αυτοφ ορίου με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ
επιχείρθςθσ, β)

τοποκετιςεωσ

του

προςωπικοφ

εισ τασ

προβλεπομζνασ υπό τθσ επιχειριςεωσ κζςεισ ωσ και χορθγιςεωσ
αδειϊν εισ αυτό. 6. Ο Γενικόσ Διευκυντισ αςκεί και τασ

λοιπάσ,

παρεχομζνασ εισ αυτόν δια του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ υπθρεςίαι
αρμοδιότθτασ. 7. Μζχρι του διοριςμοφ Γενικοφ Διευκυντοφ τα
κακικοντα αυτοφ αςκεί ο δι` αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
τθσ

επιχειριςεωσ οριηόμενοσ υπάλλθλοσ αυτισ, ο κατά βακμόν

ανϊτεροσ και επί Ιςοβάκμων ο αρχαιότεροσ».
Εν προκειμζνω, και όπωσ προκφπτει από το ωσ άνω ιςτορικό, ιτοι από
τισ αποφάςεισ 15/2001, 25/2001, 65/2003 και 156/2012, ο κ. … είναι
από το ζτοσ 2001 διοριςμζνοσ ςτθ κζςθ Ευκφνθσ του Γενικοφ Διευκυντι
τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

φμφωνα δε, με τον υπ’ αρικμ. 3059/2006 Οργανιςμό τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
ορίηονται τα εξισ:

Άρκρο 4ο
Κάλυψθ κζςεων προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων
«Ο Διευκυντισ προςλαμβάνεται με απόφαςθ του Δ.Σ. και προΐςταται
όλων των υπθρεςιϊν τθσ Επιχείρθςθσ. Οι Προϊςτάμενοι των Υπθρεςιϊν
(Διοικθτικισ και Οικονομικισ − Τεχνικισ) επιλζγονται με απόφαςθ του
Διοικθτικοφ ςυμβουλίου…».

Άρκρο 12ο
Διάρκρωςθ Υπθρεςιϊν
Η διάρκρωςθ των Υπθρεςιϊν τθσ Επιχείρθςθσ ζχει
ωσ ακολοφκωσ:
1. 1. Ο Διευκυντισ
1.1 1.1 Γραμματεία Διεφκυνςθσ
2. 2. Διοικθτικι και οικονομικι Υπθρεςία
2.1. 2.1. Προϊςτάμενοσ Διοικθτικισ και Οικονομικισ
Υπθρεςίασ
2.2. 2.2. Γραφείο Διοικθτικισ Υπθρεςίασ
2.2.1. 2.2.1. Προςωπικό και εκπαίδευςθ
2.2.2. 2.2.2. Διοικθτικοί
2.2.3. 2.2.3. Κλθτιρεσ Γενικϊν κακθκόντων
2.2.4. 2.2.4. Προςωπικό κακαριότθτασ
2.3. 2.3. Γραφείο Οικονομικισ Υπθρεςίασ
2.3.1. 2.3.1. Οικονομολόγοι (Λογιςτζσ)
2.3.2. 2.3.2. Οικονομικό (Λογιςτζσ)
2.3.3. 2.3.3. Ταμείο
2.4. 2.4. Γραφείο εξυπθρζτθςθσ πελατϊν
2.4.1. 2.4.1. Υδρομετρθτζσ
2.4.2. 2.4.2. Σφραγίςεισ.
2.4.3. 2.4.3. Μθχ/ςθ
3. 3. Τεχνικι Υπθρεςία

3.1. 3.1. Προϊςτάμενοσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ
3.2. 3.2. Γραφείο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ δικτφ−
ων
3.2.1. 3.2.1. Φδρευςθ
3.2.2. 3.2.2. Αποχζτευςθ
3.2.3. 3.2.3. Τθλεζλεγχοσ − Τθλ/ςμόσ Δικτφων
3.3. 3.3. Γραφείο μελετϊν και καταςκευισ ζργων
3.4. 3.4. Γραφείο προμθκειϊν − Αποκικθσ και Διαχεί−
ριςθσ − Συντιρθςθσ οχθμάτων και εξοπλιςμοφ.
3.5. 3.5. Γραφείο περιβάλλοντοσ
3.5.1. 3.5.1. Εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων
(Β.Κ.)
3.5.2. 3.5.2. Ποιοτικόσ ζλεγχοσ πόςιμου νεροφ.
4. 4. Δθμόςιεσ ςχζςεισ
4.1. 4.1. Γραφείο Δθμοςίων Σχζςεων.
Η ςχθματικι απεικόνιςθ τθσ οργανωτικισ διάρκρωςθσ
των υπθρεςιϊν τθσ Επιχείρθςθσ δίνεται ςτο τζλοσ του
παρόντοσ κανονιςμοφ».

Άρκρο 13ο
«…1.1. Διευκυντισ Π.Ε. Συπικά προςόντα: Πτυχίο ι Δίπλωμα ΑΕΙ τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ Πολιτικοφ Μθχανικοφ, Οικονομολόγου,
Διοίκθςθ Επιχειριςεων, Μθχανολόγου Μθχανικοφ, Χθμικοφ
Μθχανικοφ, Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ, Ειδικά προςόντα: α. Πενταετισ

προχπθρεςία ςε κζςθ διευκφνοντα υπαλλιλου ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό
τομζα, β. Γνϊςθ Η/Υ…».

Άρκρο 14ο
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
«Οι αρμοδιότθτεσ, τα κακικοντα και τα δικαιϊματα του Διευκυντι
κακορίηονται όπωσ προβλζπουν κάκε φορά οι ιςχφουςεσ διατάξεισ
νόμων και οι κανονιςμοί τθσ Επιχείρθςθσ. Ειδικότερα ο Διευκυντισ:
Προΐςταται όλων των υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, εξαςφαλίηει τθν
ομαλι λειτουργία τθσ και φροντίηει:
• Για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ για τον οποίο ςυςτικθκε θ
Επιχείρθςθ.
• Για τθν κατάρτιςθ του ετιςιου προγράμματοσ καταςκευισ, επζκταςθσ
και ςυντιρθςθσ των δικτφων
φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και των ςυναφϊν με αυτά εγκαταςτάςεων.
• Για τθν κατάρτιςθ του ετιςιου προγράμματοσ επενδφςεων για τον
επόμενο οικονομικό ζτοσ κακϊσ και τα επόμενα τζςςερα (4) οικονομικά
ζτθ, υποδεικνφοντασ τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ. Το πρόγραμμα
επενδφςεων καταρτίηεται με τθ βοικεια των αρμοδίων τεχνικϊν και
οικονομικϊν υπθρεςιϊν.
• Τα υπό ςτοιχεία β και γϋ προγράμματα πρζπει να υποβάλλονται προσ
ζγκριςθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο δφο τουλάχιςτον μινεσ πριν από
τθν ζναρξθ τθσ περιόδου που αφοροφν.
• Για τθν κατάρτιςθ δφο τουλάχιςτον μινεσ πριν από τθν ζναρξθ κάκε
ζτουσ του προχπολογιςμοφ εςόδων−εξόδων με τθ βοικεια τθσ τεχνικισ
και οικονομικισ υπθρεςίασ.
Για τθν κατάρτιςθ από το οικονομικό τμιμα του ετιςιου απολογιςμοφ
και τθσ ζκκεςθσ πεπραγμζνων τθσ επιχείρθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ
από τθ λιξθ του ζτουσ.

• Για τθν κατάρτιςθ των αναγκαίων αναμορφϊςεων και τροποποιιςεων
ςτα προγράμματα καταςκευι ζργων και ςτον ετιςιο προχπολογιςμό
εςόδων − εξόδων με τθ βοικεια των αρμοδίων υπθρεςιϊν τθσ
επιχείρθςθσ.
• Για τον ζγκαιρο προγραμματιςμό από τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ των
παραγγελιϊν όλων των αναγκαίων υλικϊν λειτουργίασ των
εγκαταςτάςεων και εκτζλεςθσ των διαφόρων ζργων, όπωσ και για τθν
ποιότθτα και τισ τιμζσ αυτϊν, ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ και εντολζσ
του ίδιου και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
• Για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
Ο Διευκυντισ ελζγχει τθν κακθμερινι εργαςία τθσ
επιχείρθςθσ, αςκεί τθν εποπτεία επί τθσ διεξαγωγισ
των εργαςιϊν κάκε υπθρεςίασ ζχοντασ τθν διοίκθςθ
του προςωπικοφ τθσ και ειςθγείται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο:
− Τθν ανάκεςθ μελετϊν ζργων και προμθκειϊν και του τρόπου
εκτζλεςθσ αυτϊν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
− Tθν εκποίθςθ ι εκμίςκωςθ ακινιτων ι κινθτϊν πραγμάτων που
ανικουν ςτθν Επιχείρθςθ.
− Τθν ζγερςθ αγωγϊν, τθν άςκθςθ των ενδίκων μζςων ι τθν παραίτθςθ
από αυτά και τθν επιδίωξθ ςυμβιβαςμοφ.
− Τθ ςφναψθ δανείων.
− Τθ ςυμμετοχι φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι Οργανιςμϊν Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ ι επιχειριςεων κοινισ ωφζλειασ ςτθν δαπάνθ
καταςκευισ ζργων, τα οποία επικυμεί να καταςκευάςει θ Επιχείρθςθ,
κατά προτεραιότθτα, όπωσ και τουσ όρουσ ςυμμετοχισ.
− Τθ λιψθ των κατάλλθλων μζτρων για τθν αςφάλειατων εργαηόμενων
τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ και για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ. Οι αρμόδιοι κατά περίπτωςθ προϊςτάμενοι είναι

υποχρεωμζνοι να κζτουν αμελλθτί υπόψθ του Διευκυντι τζτοια
ηθτιματα.
− Όλα τα προσ ςυηιτθςθ κζματα.
Ο Διευκυντισ τθσ επιχείρθςθσ αποφαςίηει:
− Για τθν εκτζλεςθ προμθκειϊν και ανάλθψθσ υποχρεϊςεων, εάν θ
ςυνολικι δαπάνθ δεν υπερβαίνει το ποςό που προβλζπει θ ανάλογθ
νομοκεςία.
− Για τθν τοποκζτθςθ του προςωπικοφ ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν
Επιχείρθςθ κζςεισ.
− Για τθ χοριγθςθ αδειϊν ςτον προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ κατόπιν των
ειςθγιςεων των αρμοδίων κατά περίπτωςθ προϊςτάμενων.
Ο διευκυντισ τθσ επιχείρθςθσ:
− κεωρεί και υπογράφει τα εντάλματα πλθρωμϊν και τισ θμεριςιεσ
ταμειακζσ καταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ.
− υπογράφει όλα τα ζγγραφα υπθρεςιακοφ χαρακτιρα.
− Ζχει επίςθσ όλεσ τισ άλλεσ αρμοδιότθτεσ και εξουςίεσ που ορίηονται
από τθ διζπουςα τθν Επιχείρθςθ νομοκεςία, τουσ άλλουσ εςωτερικοφσ
κανονιςμοφσ αυτισ και αυτζσ που εκχωρεί προσ αυτόν το Διοικθτικό
Συμβοφλιο ι ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
− Ο Διευκυντισ τθσ επιχείρθςθσ καλεί υποχρεωτικά τουλάχιςτον μία
φορά τισ πρϊτεσ μζρεσ κάκε μινα, αλλά και όςεσ φορζσ κρίνει ςκόπιμο,
τουσ Προϊςτάμενουσ, Τεχνικισ και Διοικθτικισ − Οικονομικισ Υπθρεςίασ,
προκειμζνου να ενθμερωκεί για τθν πορεία των εργαςιϊν, να
ςυντονίςει τισ εργαςίεσ, να επιλφςει τυχόν διοικθτικά ι τεχνικά
προβλιματα και αν ενθμερϊςει αυτοφσ για τθ μελλοντικι πορεία».

Ενόψει των ανωτζρω ςυνάγονται τα ακόλουκα ςυμπεράςματα:

1. το προςωπικό των Δ.Ε.Τ.Α. ωσ ΝΠΙΔ κοινωφελοφσ χαρακτιρα,
ζχουν εφαρμογι, ιδθ από 01.01.2013, οι ωσ άνω διατάξεισ του ν.
4093/2012 και οι κατ’ εξουςιοδότθςι του υπουργικζσ αποφάςεισ, ενϊ
οι ρυκμίςεισ τθσ Κλαδικισ υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ ςχετικά με
τισ αποδοχζσ των υπαλλιλων Δ.Ε.Τ.Α. καταργοφνται ρθτϊσ. Σα
κακιερωμζνα ςυνεπϊσ με τθν ΚΕ επιδόματα, τα οποία άλλωςτε
ανικουν ςτισ πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ των υπαλλιλων, καταργοφνται
και πλζον οι εν λόγω υπάλλθλοι δικαιοφνται πζραν του βαςικοφ
μιςκοφ τα επιδόματα που προβλζπονται από το ν. 4024/2011, μεταξφ
των οποίων το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ κατά το οριηόμενα ςτο αρ.18
του εν λόγω νόμου.
2. Ρθτϊσ, οι υπάλλθλοι, που υπθρετοφν ςε κζςεισ προϊςταμζνων
οργανικϊν μονάδων οποιουδιποτε επιπζδου, ανεξαρτιτωσ του
βακμοφ ςτον οποίο κατατάςςονται με βάςθ τα προαναφερόμενα,
ςυνεχίηουν να αςκοφν τα κακικοντα τουσ, μζχρι τθν επιλογι νζων
προϊςταμζνων με βάςθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του ν. 1069/1980,
αφοφ οι διατάξεισ του

τρόπου επιλογισ προϊςταμζνων του ν.

4024/2011 δεν ζχουν επεκτακεί ςτα ΝΠΙΔ, όπωσ είναι οι Δ.Ε.Τ.Α.
3. Η κζςθ του «Διευκυντι», όπωσ περιγράφεται ςτον Οργανιςμό τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. είναι ταυτόςθμθ με τθ κζςθ του «Γενικοφ Διευκυντι», όπωσ
ορίηεται ςτο ν. 1069/1980, όπωσ προκφπτει ξεκάκαρα από τισ
αρμοδιότθτζσ των εν λόγω κζςεων ςφμφωνα με το άρκρο 14 του
Οργανιςμοφ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και το άρκρο 6 του ν. 1069/1980 αντίςτοιχα.
4. Ο κ. ….. , είναι νόμιμα διοριςμζνοσ από το ζτοσ 2001 ςτθ κζςθ του
Γενικοφ Διευκυντι Δ.Ε.Τ.Α., εφόςον κατζχει τα προςόντα, τα οποία
απαιτοφνται

από το

ν.

1069/1980

και

τθν

αναγνωριςμζνθ

απαιτοφμενθ προχπθρεςία και δικαιοφται το επίδομα τθσ κζςθσ
Ευκφνθσ του Γενικοφ Διευκυντι, όπωσ αυτό προβλζπεται ςτο άρκρο
18 του ν. 4024/2011 και ανζρχεται ςτο ποςό των 900 ευρϊ.

Ακινα, 26.04.2013
Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ

