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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1944/15.04.2013
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Τ.Α.:
Δικαιοφται ο κ. …. , αποςπαςμζνοσ υπάλλθλοσ από το Διμο ςτθ
Δ.Ε.Υ.Α., που αςκεί μζχρι και ςιμερα τα κακικοντα του Γενικοφ
Διευκυντι, το ανάλογο επίδομα κζςθσ ευκφνθσ; Δεδομζνου ότι δεν
κατζχει τα νόμιμα προςόντα για διοριςμό ςτθ κζςθ του Γενικοφ
Διευκυντι, κα παρακρατθκεί το επίδομα τθσ εν λόγω κζςθσ ευκφνθσ, το
οποίο του καταβλικθκε για όλο το 2012;

************************
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Επί του ωσ άνω ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
Σφμφωνα με το αρ. 6 του ν.1069/1980 «Επιχειριςεισ φδρευςθσ –
αποχζτευςθσ» ορίηεται ότι:
«1.

Των

υπθρεςιών

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… 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 ανώτεροσ και επί
Ιςοβάκμων ο αρχαιότεροσ».
Περαιτζρω, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του αρ. 10 του
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ
Ύδρευςθσ Αποχζτευςθσ … όπωσ αυτι ψθφίςτθκε με τθν αρικ. 37/2012
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α. και εγκρίκθκε από
τθν 179/2012 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ορίηεται ότι «…Τον
Γενικό Διευκυντι όταν απουςιάηει ι κωλφεται αναπλθρϊνει ο κατά
βακμό ανϊτεροσ και επί ιςόβακμων ο αρχαιότεροσ οριηόμενοσ
υπάλλθλοσ με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 6 του Ν.
1069/80».
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Εν ςυνεχεία, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του αρ. 86 του ν. 3528/2007, όπωσ
τροποποιικθκε από τθν παρ. 5 του αρ. 17 του ν. 4141/2013, ςχετικά με
τθν επιλογι Προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων ορίηεται ότι «3.α) Η
επιλογι προϊςταμζνων Διευκφνςεων αντιςτοίχου ι ενδιαμζςου (μεταξφ
Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) επιπζδου οργανικισ μονάδασ, Τμθμάτων
και αυτοτελϊν γραφείων γίνεται από το οικείο Σ.Ε.Π. ι το οικείο
Υπθρεςιακό Συμβοφλιο αντίςτοιχα, το αργότερο μζςα ςε ζνα (1) μινα
από τθ λιξθ τθσ Θθτείασ τουσ. Κατά τθν αλθκι ζννοια του πρώτου
εδαφίου τθσ παρ. 3 του άρκρου 86 του ν. 3528/2007, θ προβλεπόμενθ
ςτθ διάταξθ αυτι προκεςμία του ενόσ (1) μθνόσ είναι ενδεικτικι. β.
Πράξεισ, ειςθγιςεισ και άλλα ζγγραφα που ζχουν υπογραφεί από
τουσ αναπλθρωτζσ προϊςταμζνουσ κατ`εφαρμογι τθσ ωσ άνω
διάταξθσ, κακώσ και επιδόματα ευκφνθσ που ζχουν καταβλθκεί ςε
αυτοφσ μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, κεωροφνται ότι
ζχουν υπογραφεί και ζχουν καταβλθκεί νομίμωσ…».

Ενόψει των ανωτζρω διατάξεων ςυνάγονται τα εξισ ςυμπεράςματα:
Η διάταξθ τθσ παρ. 7 του αρ. 6 του ν. 1069/1980 περί αναπλιρωςθσ του
Γενικοφ Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α., μζχρι το διοριςμό του, δεν ορίηει ποιο
είναι το ανϊτατο ι το εφλογο χρονικό διάςτθμα, κατά το οποίο δφναται
ζνασ υπάλλθλοσ Δ.Ε.Υ.Α., που δεν διακζτει τα απαραίτθτα τυπικά
προςόντα, να εκτελεί κακικοντα τθσ εν λόγω κζςθσ ευκφνθσ. Κάτι
ανάλογο επίςθσ δεν ορίηεται ςτο Κανονιςμό τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
Κατ’ αυτό τον τρόπο αναλογικά κα μποροφςε να εφαρμοςτεί θ διάταξθ
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 3 του αρ. 86 του ν. 3528/2007, θ οποία
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κζτει προκεςμία ενόσ μθνόσ για τθν επιλογι προϊςταμζνων οργανικϊν
μονάδων του Δθμοςίου από τθν κζνωςθ ι ςφςταςθ των αντίςτοιχων
κζςεων.
Ωςτόςο, ςφμφωνα με τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του ν. 4141/2013, μετά
τθν προςκικθ ςτθν ωσ άνω παράγραφο τθσ παρ. 5 του αρ. 17 του ν.
4141/2013, θ προκεςμία του ενόσ μθνόσ ςε κάκε περίπτωςθ κα
πρζπει να κεωρθκεί ενδεικτικι με χαρακτιρα υπόδειξθσ.
Συνεχίηοντασ θ ωσ άνω αιτιολογικι ζκκεςθ αναφζρει ότι κρίςιμθ είναι θ
ουςιαςτικι/πραγματικι

άςκθςθ

των

κακθκόντων

από

τουσ

αναπλθρωτζσ προϊςταμζνουσ. Συνεπϊσ, οι πράξεισ των παραπάνω
προςϊπων και το επίδομα ευκφνθσ που τουσ καταβάλλεται είναι
νόμιμα.
Η άποψθ αυτι άλλωςτε επιρρωνφεται από τθ νομολογία του
Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, ςφμφωνα με τθν οποία ζχει γίνει δεκτό ότι
δικαιοφνται το επίδομα τθσ κζςθσ ευκφνθσ όςοι αποδεικνφεται
αναμφιβόλωσ

ότι

άςκθςαν

εν

τοισ

πράγμαςι

κακικοντα

προϊςταμζνου, ζςτω και αν παρακάμφκθκε θ υπό του νόμου
προβλεπόμενθ διαδικαςία (βλ. ΣτΕ 4850/1998 και 3574/1998).
Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ υπ’ αρικμ. 234/2001 και 404/2006
γνωμοδοτιςεισ του ΝΣΚ «…οι προχποκζςεισ για να λθφκεί υπ’οψθ
χρόνοσ άςκθςθσ κακθκόντων προϊςταμζνου είναι οι ακόλουκεσ:
1) Προεχόντωσ να υπάρχει διοικθτικό ζγγραφο που να υποδεικνφει
ςτον υπάλλθλο τον τρόπο άςκθςθσ κακθκόντων προϊςταμζνου
(αναπλιρωςθ, ανάκεςθ, τοποκζτθςθ, επιλογι κλπ), ζςτω και αν ζχει
εμφιλοχωριςει παρατυπία, δθλαδι ζχει παρακαμφκεί θ υπό του νόμου
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προβλεπόμενθ διαδικαςία και 2) να αποδεικνφεται θ πραγματικι
άςκθςθ κακθκόντων προϊςταμζνου, που είναι ηιτθμα πραγματικό,
αναμφίβολα από ζγγραφα που ζχουν ςυνταχκεί από τθν αρμόδια
Υπθρεςία…».
Εν προκειμζνω, ςτισ 31.12.2011 ζλθξε θ κθτεία του Γενικοφ Διευκυντι
τθσ Δ.Ε.Υ.Α. και ςτισ 16.12.2011 κατζκεςε αίτθςθ απόςπαςθσ, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του αρ. 7 παρ. 4 του ν. 1069/1980, όπωσ ιςχφουν, ο
υπάλλθλοσ του Διμου κ. …. του κλάδου ΔΕ Διοικθτικοφ, με βακμό Β’, θ
οποία ζγινε δεκτι με τθν 22572/30.12.2011 απόφαςθ Δθμάρχου και τθν
με αρικ. 51/2011 απόφαςθ του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.
Εν ςυνεχεία, το Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α., με τθν υπ’ αρικμ. 01/2012 απόφαςι
του ανζκεςε ςτον ανωτζρω υπάλλθλο τα κακικοντα του Γενικοφ
Διευκυντι τθσ Επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με το αρ.6 παρ. 7 του ν.
1069/1980, δεδομζνου ότι ςτθν εν λόγω Δ.Ε.Υ.Α. υπθρετοφν μόνο δφο
υπάλλθλοι αορίςτου χρόνου και δφο υπάλλθλοι με πρόγραμμα ΑΜΕΑ
μζςω ΟΑΕΔ διαρκείασ 4 ετϊν, μζχρι το διοριςμό Γενικοφ Διευκυντι, ο
οποίοσ κα διακζτει τα νόμιμα προςόντα.

υμπεραςματικά και ενόψει των ανωτζρω, ςυνάγεται ότι νομίμωσ
ζχει καταβλθκεί το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ ςτον εν λόγω υπάλλθλο
για το ζτοσ 2012, ςτο μζτρο που ζχει αςκιςει de facto τα κακικοντα
του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Επιχείρθςθσ.
Ωςτόςο, επειδι θ αναπλιρωςθ τθσ κζςθσ του Γενικοφ Διευκυντι είναι
εκ τθσ φφςεϊσ τθσ προςωρινι, παρά το γεγονόσ ότι θ προκεςμία του
ενόσ μθνόσ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του αρ. 86 του ν. 3528/2007, θ
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οποία εφαρμόηεται αναλογικά για τισ Δ.Ε.Τ.Α., είναι ενδεικτικι, κα
πρζπει να επιςπευςκοφν οι διαδικαςίεσ εκλογισ Γενικοφ Διευκυντι,
όπωσ ορίηει ο ν. 1069/1980 και ο Οργανιςμόσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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