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Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Τ.Α.
1. Με τον όρο «εργαηόμενοι» ςτο αρ. 278 παρ. 1 του π.δ. 410/1995,
όπωσ ζχει τροποποιθκεί από το αρ. 11 του ν. 2503/1997 παρ. 23, το
οποίο προβλζπει τθ ςυμμετοχι ενόσ εκπροςϊπου των εργαηομζνων ςτο
Διοικθτικό

Συμβοφλιο

τθσ

επιχείρθςθσ,

αν

αυτι

απαςχολεί

περιςςότερουσ από 20 εργαηομζνουσ, νοείται μόνο το τακτικό
προςωπικό (με ςυμβάςεισ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου) ι το
ςφνολο τακτικοφ και εκτάκτου προςωπικοφ (με ςυμβάςεισ οριςμζνου
χρόνου, εποχικό κλπ);
2. Στθν περίπτωςθ που ο αρικμόσ των εργαηομζνων αναφζρεται ςτο
ςφνολο του τακτικοφ και ζκτακτου προςωπικοφ, τι ιςχφει κατά τισ
αυξομειϊςεισ του προςωπικοφ, όταν θ προςμζτρθςθ του ζκτακτου
προςωπικοφ είναι κρίςιμθ για τθν υπερκάλυψθ ι όχι του αρικμοφ των
20 εργαηομζνων; Αλλάηει ςυνεχϊσ θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ
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Συμβουλίου με ςυμμετοχι ι όχι εκπροςϊπου των εργαηομζνων
ανάλογα με τθν εποχιακι υπερκάλυψθ του αρικμοφ των είκοςι
εργαηομζνων ι λαμβάνεται υπόψθ ο αρικμόσ των εργαηομζνων, τθν
κρίςιμθ θμερομθνία ςφςταςθσ του νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου και
παραμζνει ίδια θ ςφνκεςθ κακ’ όλθ τθ χρονικι διάρκεια τθσ κθτείασ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ οποία και ακολουκεί τθ κθτεία του
Δθμοτικοφ Συμβουλίου;
*************
Επί των ανωτζρω ερωτθμάτων θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
1. Σχετικά με το πρϊτο ερϊτθμα, ςφμφωνα με το αρ. 278 παρ. 1 του
π.δ. 410/1995, όπωσ είχε τροποποιθκεί από το αρ. 11 του ν. 2503/1997
παρ. 23 «Οι δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ Επιχειριςεισ διοικοφνται από
διοικθτικό ςυμβοφλιο, που αποτελείται από πζντε ζωσ ζντεκα μζλθ, τα
οποία ορίηονται μαηί με αναπλθρωτζσ, από το δθμοτικό ι κοινοτικό
ςυμβοφλιο. Από τα μζλθ αυτά τουλάχιςτον δφο είναι αιρετοί
εκπρόςωποι του διμου ι τθσ κοινότθτασ, εκ των οποίων το ζνα
προζρχεται από τθ μειοψθφία, ζνασ είναι εκπρόςωποσ, των
εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ, αν αυτι απαςχολεί περιςςότερουσ
από είκοςι εργαηόμενουσ και ζνασ είναι εκπρόςωποσ κοινωνικοφ
φορζα τθσ περιοχισ. Τα υπόλοιπα μζλθ είναι δθμότεσ ι κάτοικοι του
διμου ι τθσ κοινότθτασ που ζχουν πείρα ι γνϊςεισ ςχετικζσ με το
αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ».
Με το άρκρο δεφτερο του Ν.3463/2006 "Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων
και Κοινοτιτων" (ΦΕΚ Α 114 8.6.2006) ορίςτθκε ότι: «Από τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του παρόντοσ, ςφμφωνα με το άρκρο τζταρτο και με τθν
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επιφφλαξθ των παραγράφων 3 και 4 του άρκρου 273, κακϊσ και των
ειδικϊν ρυκμίςεων του παρόντοσ, καταργείται το π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ
231 Αϋ), κακϊσ και κάκε άλλθ γενικι ι ειδικι διάταξθ αντίκετου
περιεχομζνου».
Περαιτζρω, ςφμφωνα με το αρ. 255 του ν. 3463/2006, το οποίο ιςχφει
ςιμερα για το Διοικθτικό υμβοφλιο των Δ.Ε.Τ.Α., «Οι κοινωφελείσ
επιχειριςεισ διοικοφνται από διοικθτικό ςυμβοφλιο, αποτελοφμενο από
επτά (7) ζωσ ζντεκα (11) μζλθ, τα οποία ορίηονται μαηί με τουσ
αναπλθρωτζσ τουσ από το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο. Από τα μζλθ
αυτά τουλάχιςτον τρεισ (3) είναι αιρετοί εκπρόςωποι του Διμου ι τθσ
Κοινότθτασ, ζνασ (1) είναι εκπρόςωποσ των εργαηομζνων ςτθν
επιχείρθςθ, αν αυτι απαςχολεί περιςςότερουσ από είκοςι (20)
εργαηόμενουσ, υποδεικνυόμενοσ από τθ γενικι ςυνζλευςθ αυτϊν, και
ζνασ (1) είναι εκπρόςωποσ κοινωνικοφ φορζα τθσ περιοχισ. Τα
υπόλοιπα μζλθ είναι δθμότεσ ι κάτοικοι του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ
που ζχουν πείρα ι γνϊςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ.
Στθν περίπτωςθ των αιρετϊν μελϊν τουλάχιςτον ζνα μζλοσ εξ αυτϊν
προζρχεται από τθ μειοψθφία…».
Επίςθσ, ςφμφωνα με τον ΟΕΥ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. προβλζπεται ότι «Το
προςωπικό τθσ Επιχείρθςθσ διακρίνεται ςε τακτικό και ζκτακτο.
Τακτικό είναι το προςωπικό που καλφπτει πάγιεσ ανάγκεσ τθσ
επιχείρθςθσ, κατζχει τισ οργανικζσ κζςεισ που προβλζπονται από τον
παρόντα οργανιςμό και θ υπθρεςιακι και εργαςιακι του ςχζςθ και
κατάςταςθ ρυκμίηονται από τον Ο.Ε.Υ. Έκτακτο είναι το προςωπικό
που προςλαμβάνεται με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, για
τθν κάλυψθ και αντιμετϊπιςθ των πρόςκαιρων και ζκτακτων
αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ».
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Από το ςφνολο των ωσ άνω διατάξεων και από το ςφνολο των
διατάξεων του Οργανιςμοφ τθσ Δ.Ε.Τ.Α., ςυνάγεται ότι με τον όρο
«εργαηόμενοι» νοείται το ςφνολο του προςωπικοφ τθσ Επιχείρθςθσ,
το οποίο αποτελείται από το τακτικό και το ζκτακτο προςωπικό.
υνεπώσ, θ προχπόκεςθ των 20 εργαηομζνων του αρ. 255 του ν.
3463/2006 αναφζρεται ςτο ςφνολο του προςωπικοφ, ιτοι τακτικό και
ζκτακτο.
2. Σχετικά με το δεφτερο ερϊτθμα, ο νόμοσ ρθτϊσ απαιτεί να
ανζρχονται οι εργαηόμενοι τθσ Επιχείρθςθσ ςε είκοςι (20), ϊςτε να
υπάρχει εκπρόςωποσ μζςα ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιό τθσ.
Κατά ςυνζπεια, ςε περίπτωςθ που ο αρικμόσ των εργαηομζνων
μειωκεί μετά τθν εκλογι του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ
και δεν ανζρχεται πλζον ςτον απαιτοφμενο από τθν ωσ άνω διάταξθ,
ο εκπρόςωποσ των εργαηομζνων κα πρζπει να αποχωρίςει από το
Διοικθτικό υμβοφλιο, το οποίο κα πρζπει να αντικαταςτιςει το μζλοσ
του που αποτελεί τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων, αν δίχωσ το μζλοσ
αυτό ο αρικμόσ των μελϊν πζςει κάτω από 7 κατά τα οριηόμενα ςτθ
διάταξθ του αρ. 255 του ν. 3463/2006.
ε διαφορετικι περίπτωςθ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. κα
πάςχει κακισ ςυνκζςεωσ και οι αποφάςεισ του ακυρότθτασ.

Ακινα, 20.10.2014
Ο γνωμοδοτών Δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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