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Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,
με αρ. πρωτ. εις: 2056/01.07.2014 ερωτιματοσ

ΘΕΜΑ: παροχή γνωμοδότηςησ για τισ νόμιμεσ ενζργειεσ, οι οποίεσ
πρζπει να διενεργηθοφν από τη Δ.Ε.Τ.Α., ςε ςυμμόρφωςη με την υπ’
αριθμ. 413/2013 απόφαςησ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Χανίων.

******

I. φντομο ιςτορικό
Δια

τθσ

υπ’

αρικμ.

419/2013

αποφάςεωσ

του

Μονομελοφσ

Πρωτοδικείου Χανίων, θ οποία εκδόκθκε με τθ διαδικαςία των
εργατικϊν διαφορϊν, κρίκθκε ότι θ ςφμβαςθ που ςυνδζει τθν
υπάλλθλο, κα …… με τθ Δ.Ε.Υ.Α. είναι ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου αορίςτου χρόνου. Επιπλζον με τθν ίδια ωσ άνω απόφαςθ
υποχρεϊκθκε θ Δ.Ε.Υ.Α. να αποδζχεται ςτο μζλλον τισ προςθκόντωσ
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προςφερόμενεσ τθσ κασ … με τθν απειλι χρθματικισ ποινισ εισ βάρουσ
τθσ Δ.Ε.Υ.Α. φψουσ 100 ευρϊ για κάκε θμζρα άρνθςθσ αποδοχισ των
προςφερόμενων εκ μζρουσ τθσ υπαλλιλου τθσ, υπθρεςιϊν.
Ερωτάται: ποιζσ είναι οι νόμιμεσ και προςικουςεσ ενζργειεσ που
πρζπει να ακολουκιςει θ Δ.Ε.Υ.Α. ϊςτε να ςυμμορφωκεί με τθν
ανωτζρω δικαςτικι απόφαςθ;
Επί του ωσ άνω υποβλθκζντοσ ερωτιματοσ ζχω να ςθμειϊςω τα εξισ:

II. Τποχρζωςη ςυμμόρφωςησ ςε τελεςίδικεσ δικαςτικζσ αποφάςεισ
Σφμφωνα με τθ διάταξθ του αρ.1 Ν.3068/200 όπωσ τροποποιικθκε με
τθ διάταξθ του άρκρ.4ε παρ.3 Ν.3388/2005 : «Το Δθμόςιο, οι
οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τα λοιπά νομικά πρόςωπα
δθμοςίου δικαίου ζχουν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνονται χωρίσ
κακυςτζρθςθ προσ τισ δικαςτικζσ αποφάςεισ και να προβαίνουν ςε
όλεσ τισ ενζργειεσ που επιβάλλονται για τθν εκπλιρωςθ τθσ
υποχρζωςθσ αυτισ και για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων. Δικαςτικζσ
αποφάςεισ κατά τθν ζννοια του προθγοφμενου εδαφίου είναι όλεσ οι
αποφάςεισ των διοικθτικϊν, πολιτικϊν, ποινικϊν και ειδικϊν
δικαςτθρίων που παράγουν υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ ι είναι
εκτελεςτζσ κατά τισ οικείεσ δικονομικζσ διατάξεισ και τουσ όρουσ που
κάκε απόφαςθ τάςςει.…. Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ιςχφουν
και για τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου του ευρφτερου
δθμόςιου τομζα, τα οποία ανικουν εξ ολοκλιρου ςτο Δθμόςιο.»
Περαιτζρω, θ Ολομζλεια του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου (πρακτικά τθσ 3θσ
Γενικισ Συνεδρίαςθσ τθσ 17θσ Φεβρουαρίου 2010), ζκρινε ότι
«τελεςίδικεσ αποφάςεισ πολιτικϊν δικαςτθρίων, που αποφαίνονται για
το αν ςυγκεκριμζνεσ ςχζςεισ εργαςίασ απαςχολοφμενων ςτο δθμόςιο
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και τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα είναι οριςμζνθσ ι αόριςτθσ χρονικισ
διάρκειασ, εκδόκθκαν μζςα ςτα πλαίςια τθσ δικαιοδοςίασ τουσ και ωσ
εκ τοφτου παράγουν δεδικαςμζνο και εκτελεςτότθτα, υποχρεϊνουν τθ
διοίκθςθ ςε ςυμμόρφωςθ και δεςμεφουν το Ελεγκτικό Συνζδριο κατά
τον προλθπτικό ζλεγχο δαπανϊν. Επομζνωσ και οι αποφάςεισ του
αρμόδιου Τριμελοφσ Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που επιβάλλουν
κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διοίκθςθσ προσ τισ άνω
δικαςτικζσ αποφάςεισ, είναι ομοίωσ υποχρεωτικζσ και απόλυτα
δεςμευτικζσ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, αποτελοφν δε αυτζσ πλιρεσ και
νόμιμο δικαιολογθτικό για τθν εκταμίευςθ του ποςοφ τθσ κφρωςθσ και
τθ κεϊρθςθ των αντίςτοιχων χρθματικϊν ενταλμάτων».

Επιπλζον, ζχει κρικεί ότι τόςο θ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Μονομελοφσ
Πρωτοδικείου, όςο και το πρακτικό του Τριμελοφσ Συμβουλίου του
Αρείου Πάγου, με το οποίο κλικθκε Διμοσ να ςυμμορφωκεί με τθν
παραπάνω απόφαςθ, δεςμεφουν το Ελεγκτικό Συνζδριο κατά τθν
άςκθςθ απ' αυτό του προλθπτικοφ ελζγχου των δαπανϊν, αποτελϊντασ
πλιρθ και νόμιμα δικαιολογθτικά για τθν εκταμίευςθ των ποςϊν που
απορρζουν από τθν εκτζλεςι τουσ. (ςχετ. Ελ. υν.Σμ.Ι Πράξη 23/2010,
179/2010, 140/2010)
Ζτςι, οι εναγόμενοι ΟΤΑ και τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου του
ευρφτερου

δθμόςιου

τομζα

υποχρεοφνται,

ςτο

πλαίςιο

τθσ

ςυμμόρφωςθσ τθσ Διοίκθςθσ προσ τισ δικαςτικζσ αποφάςεισ του
ν.3068/2002, να εφαρμόηουν τισ ςχετικζσ τελεςίδικεσ δικαςτικζσ
αποφάςεισ. (ςχετ. βλ. ΤΠ.Ε.Α.&Η.Δ. οικ.50410/07.09.2010)
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Εξ όςων προεξετζθηςαν καθίςταται ςαφζσ, ότι η Δ.Ε.Τ.Α. οφείλει να
ςυμμορφωθεί ςτην υπ’ αριθμ. 419/2013 απόφαςη του Μονομελοφσ
Πρωτοδικείου Χανίων με την προχπόθεςη ότι αυτή ζχει καταςτεί
τελεςίδικη.

III. Σρόποσ ςυμμόρφωςησ τησ Δ.Ε.Τ.Α. ςτην ανωτζρω δικαςτική
απόφαςη (υπό την προχπόθεςη ότι ζχει καταςτεί αμετάκλητη)

Στο αρ. 38 τθσ υπ’ αρικμ. 51κ 52 αποφάςεωσ του Γενικοφ Γραμματζα
Περιφζρειασ Κριτθσ (ΦΕΚ Β 359/5.3.20085) περί τροποποίθςθσ του
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Διαδθμοτικισ Επιχείρθςθσ
Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ … προβλζπεται ότι: «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. … Η εργαςιακι ςχζςθ, που ςυνδζει το προςωπικό με τθν
Δ.Ε.Υ.Α. είναι ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου για το
τακτικό προςωπικό και οριςμζνου χρόνου για το ζκτακτο.»

Στο άρκρο 42 τθσ
Γραμματζα

υπ’ αρικμ. 51κ 52 αποφάςεωσ του Γενικοφ

Περιφζρειασ

τροποποίθςθσ

του

Κριτθσ

Οργανιςμοφ

(ΦΕΚ

Β

359/5.3.20085)

Εςωτερικισ

Υπθρεςίασ

περί
τθσ

Διαδθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ … ορίηεται ότι :
«Πρόςλθψθ Προςωπικοφ1. Η πρόςλθψθ του τακτικοφ προςωπικοφ γίνεται από το Διοικθτικό
Συμβοφλιο εφόςον υπάρχουν κενζσ οργανικζσ κζςεισ και πάγιεσ
ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, που βεβαιϊνονται με γραπτζσ ειςθγιςεισ του
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Διευκυντι ι του αρμόδιου Προϊςταμζνου. Κάκε προςλαμβανόμενοσ
πρζπει να ζχει τα προβλεπόμενα από τον Ο.Ε.Υ. με βάςει τθν εκάςτοτε
ιςχφουςα νομοκεςία προςόντα, τθσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
2. Η πρόςλθψθ του τακτικοφ προςωπικοφ γίνεται από το Δ.Σ. με βάςθ
τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία, μετά από ειςιγθςθ του Γεν. Δ/ντι
και κατόπιν προκιρυξθσ τθσ κζςθσ.
3. Κάκε πρόςλθψθ είναι δοκιμαςτικι. Ο χρόνοσ τθσ δοκιμισ είναι ζνα
ζτοσ

πραγματικισ

υπθρεςίασ,

ςτθ

διάρκεια

του

οποίου

με

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι δυνατι θ
απόλυςθ, αν ο εργαηόμενοσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτα κακικοντα
τθσ ειδικότθτασ για τθν οποία προςλιφκθκε. Το αργότερο μζςα ςε ζνα
μινα από τθ ςυμπλιρωςθ του ζτουσ τθσ δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ το
Διοικθτικό Συμβοφλιο πρζπει να αποφαςίςει για τθν ζνταξθ ςτο τακτικό
προςωπικό ι τθν απόλυςθ του. Αν δεν αποφανκεί, μετά τθν παρζλευςθ
τθσ παραπάνω προκεςμίασ θ πρόςλθψθ γίνεται αυτοδίκαια οριςτικι.
4. Η πρόςλθψθ του ζκτακτου προςωπικοφ γίνεται μετά από ειςιγθςθ
του Γεν. Δ/ντι από το Δ.Σ., με βάςει τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία.
Η ειςιγθςθ του Γεν. Δ/ντι πρζπει να αιτιολογεί τθν ανάγκθ που
επιβάλλει τθν πρόςλθψθ του ζκτακτου προςωπικοφ.»

Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του αρ. 7Ν. 1069/1980: «1.

Δι`

Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ ςυνταςςομζνον δι` αποφάςεωσ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ επιχειριςεωσ, εγκρινομζνθσ υπό του
Υπουργοφ Εςωτερικϊν μετά γνϊμθν των οικείων Δθμοτικϊν ι
Κοινοτικϊν Συμβουλίων, κακορίηεται θ οργάνωςισ, θ ςφνκεςισ και θ
αρμοδιότθσ των υπθρεςιϊν, ο αρικμόσ των κζςεων του πάςθσ
φφςεωσ προςωπικοφ αναλόγωσ προσ τασ ανάγκασ τθσ επιχειριςεωσ, ι
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κατά μιςκολογικά κλιμάκια κατανομι των κζςεων του προςωπικοφ
κακ` ομάδασ ειδικοτιτων και αναλόγωσ τθσ βακμίδοσ εκπαιδεφςεωσ,
αι αποδοχαί, ωσ και ο τρόποσ προςλθψεωσ και απολφςεωσ και το
αρμόδιον προσ τοφτο όργανον.»

Σφμφωνα δε με τισ διατάξεισ τθσ παρ.21 και 22 του αρ. ζνατου του Ν.
4057/2012: «21. Η ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ ι
διοριςμοφ ςτουσ φορείσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 2190/1994 (Α`
28) για το μόνιμο προςωπικό και το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου
πραγματοποιείται κατόπιν ζκδοςθσ απόφαςθσ κατανομισ του Υπουργοφ
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ παρ.
5 του άρκρου 11 του ν. 3833/2010 (Α` 40).
Απόφαςθ κατανομισ απαιτείται και για τουσ καταταςςόμενουσ ςε
ςυςτακείςεσ κζςεισ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου
χρόνου βάςει των διατάξεων του άρκρου 11 του π.δ. 164/ 2004 (Α`
134), για τουσ διοριςτζουσ ςε εκτζλεςθ αμετάκλθτων δικαςτικϊν
αποφάςεων, κακϊσ και για το προςωπικό ειδικϊν κατθγοριϊν, εφόςον
ο διοριςμόσ / αναδιοριςμόσ ι θ πρόςλθψθ ι επαναπρόςλθψι του
επιβάλλεται από ρθτι διάταξθ νόμου. Οι ανωτζρω αποφάςεισ
κατανομισ δεν μεταβάλουν τον φορζα διοριςμοφ των πινάκων του
ΑΣΕΠ χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του διοριςτζου.
22. Οι διατάξεισ των παραγράφων 20 και 21 υπεριςχφουν κάκε άλλθσ
γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ και, ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ αυτϊν, οι
ατομικζσ πράξεισ διοριςμοφ, πρόςλθψθσ ι κατάταξθσ κεωροφνται
αυτοδικαίωσ άκυρεσ.»
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Περαιτζρω ςτθν παράγρ. ΣΤ υποπαράγρ. ΣΤ1 περ. 3 Ν. 4093/2012
προβλζπεται ότι: «3. Οι προςλιψεισ και οι διοριςμοί του μόνιμου
προςωπικοφ και του προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
αορίςτου χρόνου των κατθγοριϊν ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και
ειδικοτιτων, των ΟΤΑ Α` και Β` βακμοφ και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτϊν
αναςτζλλονται ζωσ τθν 31.12.2016.

Για τισ προςλιψεισ και τουσ διοριςμοφσ του μόνιμου προςωπικοφ και
του προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου
χρόνου των κατθγοριϊν ΠΕ και ΤΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτιτων,
των ΟΤΑ α` και β` βακμοφ και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτϊν εφαρμόηονται οι
διατάξεισ του άρκρου 11 του ν. 3833/2010, όπωσ ιςχφει.»

Από τισ ανωτζρω διατάξεισ ςυνάγεται ότι, ςτην περίπτωςη κατά την
οποία υφίςταται κενή θζςη, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα ΟΕΥ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α., αντίςτοιχου κλάδου ι ειδικότθτασ με τα προςόντα τθσ κασ ….
τότε αρχικά απαιτείται ζκδοςη απόφαςησ κατανομήσ του Τπουργοφ
Διοικητικήσ

Μεταρρφθμιςησ

και

Ηλεκτρονικήσ

Διακυβζρνηςησ

(κατόπιν αποςτολήσ ςχετικοφ αιτήματοσ από τη Δ.Ε.Τ.Α.) και εν
ςυνεχεία το διοικητικό ςυμβοφλιο τησ Δ.Ε.Τ.Α., (αρμόδιο για τισ
προςλήψεισ όργανο) οφείλει να την τοποθετήςει ςτην θζςη αυτή με
ςχετική απόφαςή του-πράξη κατάταξησ.

την περίπτωςη κατά την οποία δεν υφίςταται κενή θζςη, εκ των
προβλεπομζνων ςτον ΟΕΥ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., τότε πρζπει να ληφθεί
απόφαςη από το διοικητικό ςυμβοφλιο για ςφςταςη προςωποπαγοφσ
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θζςησ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου προσ ςυμμόρφωςη με την
ωσ άνω αμετάκλητη δικαςτική απόφαςη. Η απόφαςη αυτή (του Δ..
τησ Δ.Ε.Τ.Α.) οφείλει να αποςταλεί ςτον αρμόδιο Γενικό Γραμματζα
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ για ζλεγχο νομιμότητασ. Εν ςυνεχεία,
απαιτείται

απόφαςη

Μεταρρφθμιςησ

και

κατανομήσ

του

Ηλεκτρονικήσ

Τπουργοφ

Διακυβζρνηςησ

Διοικητικήσ
(κατόπιν

αποςτολήσ ςχετικοφ αιτήματοσ από τη Δ.Ε.Τ.Α.) και τζλοσ μετά την
ζκδοςη τησ ανωτζρω απόφαςησ κατανομήσ, το διοικητικό ςυμβοφλιο
οφείλει, με ςχετική απόφαςή του, να κατατάξει την κα …. ςτη
νεοςυςταθείςα θζςη. Επιςθμαίνεται ότι θ ςυςτακείςα προςωποπαγισ
κζςθ

καταργείται

με

τθν

κακ’

οιονδιποτε

αποχϊρθςθ

του

εργαηομζνου, ο οποίοσ τθν κατζχει.

Αθήνα, 18.7.2014
Ο Γνωμοδοτϊν Δικηγόροσ
Πάνοσ Κ. Ζυγοφρησ
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