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Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2079/16.10.2014
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Τ.Α.:
1. Δφναται θ Δ.Ε.Υ.Α. να προςλάβει ειδικό ςφμβουλο με ςφβαςθ
εργαςίασ οριςμζνου χρόνου με απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι
πρζπει να εφαρμοςτεί το αρ. 21 του ν. 2190/1994;
2. Δεδομζνου ότι ςφμφωνα με το αρ. 3 παρ. 7 του ν. 1069/1980
προβλζπεται ότι δφναται να ορίηεται ότι ζνα από τα μζλθ του ζχει
πλιρθ απαςχόλθςθ με αμοιβι ςτθν επιχείρθςθ, το μζλοσ του Δ.Σ. που
πρόκειται να οριςτεί πρζπει να ζχει κατάρτιςθ, πτυχίο και προχπθρεςία
ςυναφι προσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ι αρκεί μόνο θ ιδιότθτά
του ωσ μζλοσ του Δ.Σ.;

****************
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Επί των ανωτζρω ερωτθμάτων θ γνϊμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
1. Ωσ προσ τον ειδικό ςφμβουλο
Στον Κανονιςμό Προςωπικοφ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. προβλζπονται ςχετικά με το
προςωπικό τθσ τα κάτωκι:
«Άρκρο 5ο
Εργαςιακι χζςθ Προςωπικοφ - ∆ιακρίςεισ Προςωπικοφ
1. Σο προςωπικό τθσ Επιχείρθςθσ διακρίνεται ςε τακτικό και ζκτακτο.
1.1. Σακτικό είναι το προςωπικό που καλφπτει πάγιεσ ανάγκεσ τθσ
επιχείρθςθσ, κατζχει τισ οργανικζσ κζςεισ που προβλζπονται από τον
παρόντα Κανονιςµό και θ υπθρεςιακι και εργαςιακι του ςχζςθ και
κατάςταςθ ρυκµίηονται από τον Ο.Ε.Τ.
1.2. Ζκτακτο είναι το προςωπικό που προςλαµβάνεται µε ςφµβαςθ
εργαςίασ οριςµζνου χρόνου, για τθν κάλυψθ και αντιµετϊπιςθ των
πρόςκαιρων και ζκτακτων αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ.
2. Η εργαςιακι ςχζςθ που ςυνδζει το προςωπικό µε τθν ∆.Ε.Τ.Α., είναι
ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, αορίςτου χρόνου για το τακτικό
προςωπικό και οριςµζνου χρόνου για το ζκτακτο.
3. Σο προςωπικό τθσ Επιχείρθςθσ µε τθν πρόςλθψι του αποδζχεται τον
Κανονιςµό ωσ αναπόςπαςτο προςάρτθµα των ατοµικϊν ςυµβάςεων
εργαςίασ.
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Άρκρο 9ο
Προςωπικό ενταγµζνο ςτον Κανονιςµό - Κάλυψθ Οργανικϊν Θζςεων
1. τον παρόντα κανονιςµό υπάγεται το προςωπικό τθσ Επιχείρθςθσ, το
οποίο απαςχολείται µε ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου και
οριςµζνου χρόνου. Η επιχείρθςθ για τθν αντιµετϊπιςθ εκτάκτων ι
προςωρινϊν αναγκϊν µπορεί να ανακζτει ςε τρίτουσ ζργο ι οριςµζνθ
δραςτθριότθτα.
2. Ο αρικµόσ των κζςεων του τακτικοφ προςωπικοφ κακορίηεται από
τον Κανονιςµό Εςωτερικισ υπθρεςίασ ςτον οποίο κακορίηονται τα
τµιµατα αυτισ ςτα οποία εντάςςονται όλοι οι εργαηόµενοι. Με
απόφαςθ του ∆.. τθσ Επιχείρθςθσ κακορίηεται ο αρικµόσ των
εργαηοµζνων ςε κάκε τµιµα και τα απαραίτθτα προςόντα αυτϊν….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Άρκρο 14ο
Πρόςλθψθ Σακτικοφ Προςωπικοφ
1. Η πρόςλθψθ του τακτικοφ προςωπικοφ γίνεται εφόςον υπάρχουν
κενζσ οργανικζσ κζςεισ και πάγιεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, από το
∆ιοικθτικό υµβοφλιο που βεβαιϊνονται µε γραπτζσ ειςθγιςεισ του
Γενικοφ ∆ιευκυντι και εφόςον απαιτείται και του ∆ιευκυντισ Σεχνικισ
Τπθρεςίασ και του αρµόδιου Προϊςταµζνου. Κάκε προςλαµβανόµενοσ
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πρζπει να ζχει τα προβλεπόµενα από τον Ο.Ε.Τ. προςόντα

τθσ

αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
2. Η πρόςλθψθ του τακτικοφ προςωπικοφ γίνεται από το ∆..
λαµβανοµζνων υπόψθ των διατάξεων τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ
νοµοκεςίασ, µετά από ειςιγθςθ του Γεν. ∆/ντι και κατόπιν προκιρυξθσ
τθσ κζςθσ.
2.1. Μετά τθν εγκριτικι απόφαςθ για τθν πλιρωςθ κενισ κζςθσ,
ςφµφωνα µε τα προθγοφµενα, ςυςτινεται, µε απόφαςθ του ∆ιοικθτικοφ
υµβουλίου, Επιτροπι, θ οποία ζχει τθν ευκφνθ τιρθςθσ τθσ
διαδικαςίασ πρόςλθψθσ και ιδίωσ ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν και θ
κατάρτιςθ των πινάκων κατάταξθσ.
2.2. Η Επιτροπι αποτελείται από τακτικά και αναπλθρωµατικά µζλθ.
2.3. Η Επιτροπι πρζπει να ζχει µζλθ του φορζα που διενεργεί τθν
πρόςλθψθ.
2.4. Η επιτροπι ςυγκροτείται ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του άρκρου 17
του ν.2190/1994, όπωσ αυτζσ ζχουν ςυµπλθρωκεί, τροποποιθκεί και
αντικαταςτακεί µεταγενζςτερα και ιςχφουν ςιµερα.
3. Προςωπικό ιδιωτικοφ δικαίου Αορίςτου Χρόνου
3.1. Η διαδικαςία πρόςλθψθσ του προςωπικοφ τθσ Επιχείρθςθσ
προβλζπεται από τισ διατάξεισ του 2527/1997, όπωσ ζχει τροποποιθκεί
µε τισ διατάξεισ των ν. 3051/2001, ν. 3274/2004 και ν.3812/2009.
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3.2. Η πρόςλθψθ του τακτικοφ προςωπικοφ όλων των κατθγοριϊν και
κλάδων, γίνεται µε τθ διαδικαςία του άρκρου 18 του Ν.2190/94, όπωσ
τροποποιικθκε και ςυµπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιµερα.
3.3. Η πλιρωςθ των κζςεων κατά τθν προαναφερόµενθ διάταξθ
πραγµατοποιείται µε ςειρά προτεραιότθτασ, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ
των άρκρων 18 και 21 του ν.2190/1994, αναλόγωσ τθσ κατθγορίασ του
προςωπικοφ
3.3.1. Για τθν πλιρωςθ των κζςεων ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία:
3.3.1.1. Απόφαςθ του ∆ιοικθτικοφ υµβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ. τθν
απόφαςθ αναφζρονται τουλάχιςτον τα ακόλουκα:
3.3.1.1.1. Ο αρικµόσ των κενϊν κζςεων ςτον Οργανιςµό Εςωτερικϊν
Τπθρεςιϊν τθσ Επιχείρθςθσ. Η απόφαςθ ςυνοδεφεται από αντίγραφο
του οργανιςµοφ Εςωτερικϊν Τπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ.
3.3.1.1.2. Ο αρικµόσ του προςωπικοφ, που πρόκειται να Προςλθφκεί
3.3.1.1.3. Σα προςόντα, που προβλζπονται για τθ ςυγκεκριµζνθ κζςθ
3.3.1.1.4. Η φπαρξθ ςχετικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςµό τθσ
Επιχείρθςθσ. Σοφτο βεβαιϊνεται από τον Τπεφκυνο τθσ οικονοµικισ
Τπθρεςίασ, ι εάν δεν υφίςταται, από τον ∆ιευκυντι τθσ επιχείρθςθσ.
3.3.1.1.5. Προκιρυξθ, Η προκιρυξθ εκδίδεται και δθµοςιεφεται,
ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του ν.2190/1994. Η ςειρά
κατάταξθσ των υποψθφίων ςτουσ πίνακεσ γίνεται χωριςτά, για τισ
κζςεισ των κατθγοριϊν ΠΕ και ΣΕ, κακϊσ και για τισ κζςεισ ∆Ε και ΤΕ,
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ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 18 και 21 του Ν.
2190/94 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
.Οι πίνακεσ κατάταξθσ καταρτίηονται από το ΑΕΠ.
4. Κάκε πρόςλθψθ είναι δοκιµαςτικι. Ο χρόνοσ τθσ δοκιµισ είναι δφο
ζτθ πραγµατικισ υπθρεςίασ, ςτθ διάρκεια των οποίων µε αιτιολογθµζνθ
απόφαςθ του ∆ιοικθτικοφ υµβουλίου είναι δυνατι θ απόλυςθ, αν ο
εργαηόµενοσ δεν µπορεί να ανταποκρικεί ςτα κακικοντα τθσ
ειδικότθτασ για τθν οποία προςλιφκθκε. Σο αργότερο µζςα ςε ζνα µινα
από τθ ςυµπλιρωςθ των δφο ετϊν τθσ δοκιµαςτικισ υπθρεςίασ το
∆ιοικθτικό υµβοφλιο 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.
Άρκρο 15ο
Πρόςλθψθ Ζκτακτου Προςωπικοφ
Η πρόςλθψθ του ζκτακτου προςωπικοφ γίνεται µετά από ειςιγθςθ του
Γεν. ∆/ντι από το ∆.. λαµβανοµζνων υπόψθ των διατάξεων τθσ
εκάςτοτε ιςχφουςασ νοµοκεςίασ.
Η ειςιγθςθ του Γεν. ∆/ντι πρζπει να αιτιολογεί τθν ανάγκθ που
επιβάλλει τθν πρόςλθψθ του ζκτακτου προςωπικοφ.
Η πρόςλθψθ προςωπικοφ οριςµζνου χρόνου προςλαµβάνεται µε τισ
διαδικαςίεσ και τα κριτιρια του άρκρου 21 του ν.2190/1994, όπωσ
ιςχφει.
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∆θµοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ γίνεται από το ΑΕΠ, από το οποίο
ςυντάςςονται και οι πίνακεσ κατάταξθσ.
τθν περίπτωςθ ζλλειψθσ ειδικοτιτων για τθν υλοποίθςθ ζργων, τα
οποία αναλαµβάνονται από τθν επιχείρθςθ, θ επιχείρθςθ ζχει τθ
δυνατότθτα να ανακζςει τµιµατα ζργων ςε τρίτουσ, εφαρµοηοµζνων
των διατάξεων περί ςυµβάςεων ζργου, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου
681 Α.Κ. …».

Περαιτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Κανονιςµοφ ∆ιαχείριςθσ
∆θµοτικισ

Επιχείρθςθσ

φδρευςθσ

–

αποχζτευςθσ

Ηράκλειασ

προβλζπεται ότι:
«Εξωτερικοί φµβουλοι
1. Η επιχείρθςθ µπορεί να χρθςιµοποιεί, όταν το απαςχολοφµενο ς'
αυτι επιςτθµονικό και άλλο προςωπικό δεν ζχει τισ ειδικζσ γνϊςεισ,
φςτερα από αιτιολογθµζνθ απόφαςθ του ∆ιοικθτικοφ υµβουλίου τθσ
επιχείρθςθσ, τισ υπθρεςίεσ και άλλων εξωτερικϊν ςυµβοφλων µε ειδικζσ
γνϊςεισ, όπωσ οικονοµολόγων, τεχνικϊν, χθµικϊν κλπ.

2. Σα τθσ

αµοιβισ τουσ κα κακορίηονται από το ∆ιοικθτικό υµβοφλιο».
Από τισ ανωτζρω διατάξεισ των Κανονιςμϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α. προκφπτει
ςαφϊσ ότι με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου προςλαμβάνεται
μόνο το ζκτακτο προςωπικό τθρουμζνων των διατάξεων του άρκρου
21 του ν.2190/1994.
Οι εξωτερικοί ςφμβουλοι δεν ανικουν ςτο προςωπικό τθσ
Επιχείρθςθσ υπό τθν ζννοια του Κανονιςμοφ Προςωπικοφ. Σφμφωνα
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με τθν αρχι τθσ οικονομικότθτασ, ωσ μερικότερθσ εκδιλωςθσ τθσ
γενικισ αρχισ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, θ οποία διζπει
τθ διαχείριςθ των δθμόςιων οικονομικϊν και θ οποία επιβάλλει τθν
εκπλιρωςθ των ςκοπϊν των διμων, κακϊσ και των νομικϊν
προςϊπων ι των επιχειριςεων αυτϊν, με τθν κατά το δυνατόν
ελάχιςτθ επιβάρυνςθ του προχπολογιςμοφ τουσ, υπθρεςίεσ που
εμπίπτουν ςτα ςυνικθ κακικοντα των υπαλλιλων τουσ δεν
επιτρζπεται να ανατίκενται ςε τρίτουσ, με αποτζλεςμα τθν
αδικαιολόγθτθ οικονομικι επιβάρυνςθ του προχπολογιςμοφ τουσ (βλ.
και άρκρο 1 του ν.3871/2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ»,
ΦΕΚ 141 Αϋ, που κακιερϊνει και νομοκετικά τθν ανωτζρω γενικι αρχι).
Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ ζναντι αμοιβισ ανάκεςθ τζτοιων
υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ, πζραν του υπάρχοντοσ προςωπικοφ των
ανωτζρω νομικϊν προςϊπων, μόνον όταν θ διεκπεραίωςι τουσ
απαιτεί εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία, που δεν διακζτει το
προςωπικό αυτό (βλ. Ελ.Συν. Τμ. VII πράξεισ Κλιμακίου Προλθπτικοφ
ελζγχου

71,

59/2013),

ι

όταν

αποδεικνφεται

ότι,

μολονότι

προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ θ ςφςταςθ και
λειτουργία αρμόδιασ για τθν εκτζλεςθ των οικείων εργαςιϊν
υπθρεςίασ, αυτι δεν ζχει ςτελεχωκεί με το προβλεπόμενο προςωπικό
άνευ υπαιτιότθτασ του ενδιαφερόμενου νομικοφ προςϊπου (πρβλ.
πράξθ Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου του VII Τμ. 83/2013 και
222/2013-ςφμφωνα με τθν οποία κενι κζςθ λογιςτι ςτον ΟΕΥ των ΔΕΥΑ
επιτρζπεται να καλυφκεί από λογιςτι παροχισ υπθρεςιϊν).
υνεπϊσ, βάςει των πραγματικϊν περιςτατικϊν που μου τζκθκαν
υπόψθ, δθλαδι λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και
δεδομζνου του περιοριςμοφ των προςλιψεων ςτθν παροφςα
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οικονομικι ςυγκυρία είναι δυνατι θ ανάκεςθ ςε εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ.
Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ ανάγκθσ κάλυψθσ πάγιων και διαρκϊν
αναγκϊν, όπωσ φαίνεται να προκφπτει εν προκειμζνω ςτθ Δ.Ε.Τ.Α.,
πρόςλθψθ υπαλλιλου ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία είναι δυνατι μόνο με
τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ περί εκτάκτου προςωπικοφ και του αρ. 21
του ν. 2190/1994.
2. Ωσ προσ τθν πρόςλθψθ μζλουσ Διοικθτικοφ υμβουλίου
Η παρ. 7 του άρκρου 3 του ν. 1069/1980 αντικαταςτάκθκε από το αρ. 8
παρ. 9 του ν.2839/2000 ωσ εξισ:
«7. τον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςτθν περίπτωςθ που δεν
είναι Διμαρχοσ μπορεί να καταβάλλεται για τισ παρεχόμενεσ ςτθν
επιχείρθςθ υπθρεςίεσ του αποηθμίωςθ κακοριηόμενθ με απόφαςθ του
Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του
ποςοφ των εξόδων παράςταςθσ που ειςπράττει ο Διμαρχοσ του οικείου
διμου ι αν πρόκειται για κοινοτικι επιχείρθςθ το 50% των εξόδων
παράςταςθσ του Προζδρου τθσ οικείασ κοινότθτασ. ε περίπτωςθ
απουςίασ του Προζδρου του Διοικθτικοφ υμβουλίου λόγω αςκζνειασ ι
άδειασ πζραν του μθνόσ, θ αποηθμίωςθ αυτι καταβάλλεται εξ θμιςείασ
ςε αυτόν και τον αναπλθρωτι του. Κατά τον ίδιο τρόπο ςτον Πρόεδρο,
τα μζλθ και τον Γραμματζα του Διοικθτικοφ υμβουλίου, μπορεί να
παρζχεται, για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ αυτοφ,
αποηθμίωςθ.
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Η αποηθμίωςθ του Προζδρου, των μελϊν, του ειςθγθτι και γραμματζα
του Δ.. τθσ επιχείρθςθσ κακορίηεται με απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το φψοσ του
ποςοφ που ειςπράττουν τα μζλθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ
ςυμβουλίου του οικείου διμου ι κοινότθτασ ωσ αποηθμίωςθ για τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ
ςυμβουλίου.
Με όμοια απόφαςθ, που εκδίδεται μετά από ειςιγθςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μπορεί να ορίηεται ότι ζνα από τα μζλθ του
ζχει πλιρθ απαςχόλθςθ με αμοιβι ςτθν επιχείρθςθ και να
κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ του και το φψοσ τθσ αμοιβισ του.».
Η ςχζςθ του μζλουσ του Δ.Σ. που ορίηεται ότι κα ζχει πλιρθ
απαςχόλθςθ ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. δεν είναι ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ διότι
δεν μπορεί ςτο ίδιο πρόςωπο να ςυμπίπτουν οι ιδιότθτεσ ελζγχοντοσ
και ελεγχομζνου (ςφμφωνα με ςχετικι νομολογία). Οι αρμοδιότθτζσ
του προςιδιάηουν ςε αυτζσ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου και
παραμζνει μζλοσ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
Σφμφωνα δε με το άρκρο 255 του ΚΔΚ, το οποίο εφαρμόηεται ελλείψει
άλλθσ ρφκμιςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ (πλθν των αιρετϊν) του Δ.Σ. τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. είναι δθμότεσ ι κάτοικοι του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ που
ζχουν πείρα ι γνϊςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ Επιχείρθςθσ.
Ενόψει των ανωτζρω, δεν απαιτοφνται οριςμζνα προςόντα για το
μζλοσ του Δ.. που ορίηεται να ζχει πλιρθ απαςχόλθςθ με αμοιβι

10

ςτθν Επιχείρθςθ, αρκεί να διακζτει, όπωσ και τα υπόλοιπα μζλθ του
Δ.. πείρα ι γνϊςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Ακινα, 19.11.2014
Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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