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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,
με αρ. πρωτ. εις: 2050/23.5.2014 ερωτιματοσ

ΘΕΜΑ: παροχή γνωμοδότηςησ για τη νομιμότητα ή μη τυχόν
εκδοθείςασ απόφαςησ μετάταξησ υπαλλήλου, από τη Δ.Ε.Τ.Α. όπου
απαςχολείται με ςφμβαςη εργαςίασ αορίςτου χρόνου ςτην υπηρεςία
του Ελεγκτικοφ υνεδρίου, κατόπιν υποβολήσ ςχετικοφ αιτήματοσ από
την υπάλληλο.

******
Επί τος ωρ άνω ςποβληθέντορ επωτήματορ έσω να σημειώσω τα εξήρ:

Για τθν άςκθςθ των κάκε φφςθσ δραςτθριοτιτων του κυκλώματοσ
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ οικιςτικών κζντρων τθσ Χώρασ, με εξαίρεςθ
τισ πόλεισ Ακθνών, Θεςςαλονίκθσ και Βόλου και των μεγαλφτερων
περιοχών τουσ, ςυνιςτώνται κατά τθ διάταξθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 1
του Ν. 1069/1980 ςε κάκε Διμο τθσ Χώρασ ι από περιςςότερουσ
Διμουσ, ενιαίεσ επιχειριςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. Οι παραπάνω
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Επιχειριςεισ αποτελοφν ίδια Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου
κοινωφελοφσ χαρακτήρα, και διζπονται από τουσ κανόνεσ τθσ
ιδιωτικισ οικονομίασ, εφ' όςον δεν ορίηεται διαφορετικά από το νόμο.
Οι επιχειριςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ λειτουργοφν υπό τθ μορφι
Δθμοτικισ επιχειριςεωσ και διζπονται ωσ προσ τθ διοίκθςθ, οργάνωςθ,
εκτζλεςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ των ζργων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
κακώσ και τισ πθγζσ τθσ χρθματοδοτιςεώσ τουσ από τισ διατάξεισ του Ν.
1069/1980 και από τισ διατάξεισ του ΔΚΚ (αρ. 1 Ν. 1069/1980).
Στθν υπ’ αρικμ. 77/2007 Εγκφκλιο του ΥΠΕΣ διευκρινίηονται τα εξισ:
¨Ωσ γνωςτό, οι επιχειριςεισ ΟΤΑ που ςυνιςτώνται βάςει ειδικών
διατάξεων νόμου, οι οποίεσ διζπουν τθν οργάνωςθ και λειτουργία τουσ,
αποτελοφν αντίςτοιχεσ επιχειριςεισ ΟΤΑ ειδικοφ ςκοποφ. Στισ
επιχειριςεισ αυτζσ ανικουν και οι Δ.Ε.Υ.Α. Η λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α.
εξακολουκεί να διζπεται από το ςχετικό ιδρυτικό νομοκετικό πλαίςιο (ν.
1069/1980), όπωσ

τροποποιικθκε και ιςχφει. Όμωσ υπάρχουν

περιπτώςεισ όπου το ιδρυτικό τουσ νομοκετικό πλαίςιο παραπζμπει
ςτο Δθμοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.
Για τζτοιεσ περιπτώςεισ γεννάται το ερώτθμα, αν θ παραπομπι αυτι
αφορά ςτο νζο ΚΔΚ, ι ςε εκείνον που ίςχυε κατά το χρόνο ζκδοςθσ του
ιδρυτικοφ τουσ νόμου. Δεδομζνου ότι θ δομι των δθμοτικών και
κοινοτικών επιχειριςεων κατά το χρόνο ζκδοςθσ του ν. 1069/1980 ιταν
εντελώσ διαφορετικι από τθν ςθμερινι και υπό το πρίςμα τθσ φφςθσ
των αρμοδιοτιτων που αςκοφν οι Δ.Ε.Υ.Α. (Κατά ρθτι αναφορά του
άρκρου 1 του ν. 1069/1980 οι Δ.Ε.Υ.Α. αποτελοφν ΝΠΙΔ κοινωφελοφσ
χαρακτιρα), κρίνουμε απαραίτθτο όπου γίνεται τζτοια παραπομπι να
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εφαρμόηονται αναλογικά οι διατάξεισ του ΚΔΚ (ν. 3463/06) που
αφοροφν ςτισ κοινωφελείσ επιχειριςεισ. (Π.χ. ςτο άρκρο 3 του
1069/1980, όπου ορίηεται ότι θ υπό ενόσ μόνου Διμου ςυνιςτώμενθ
επιχείρθςθ διοικείται από Διοικθτικό Συμβοφλιο του οποίου τα μζλθ, ο
Πρόεδροσ και Αντιπρόεδροσ ορίηονται κατά τισ περί ςυγκροτιςεωσ τθσ
Επιτροπισ Δθμοτικών Επιχειριςεων του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ
Κώδικα διατάξεισ, γίνεται αναλογικι εφαρμογι του άρκρου 255 του
ΚΔΚ.)"
Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του β εδαφίου τθσ παρ. 1 του Ν.
1069/1980: «Η Επιχείρθςθ του παρόντοσ νόμου, κακώσ και όςεσ
Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ ζχουν ςυςτακεί κατ`
εφαρμογι ειδικών νόμων, καταρτίηουν κανονιςμοφσ εργαςίασ κατά τισ
ειδικότερεσ ρυκμίςεισ του ν.δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α), όπωσ ιςχφει. Οι
ανωτζρω Κανονιςμοί κυρώνονται από το Σώμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ
(Σ.ΕΠ.Ε.), ςφμφωνα με το άρκρο 15 παράγραφοσ 1 του ν. 2874/2000
(ΦΕΚ 286 Α`)»

Ενόψει των ανωτζρω καθίςταται ςαφζσ ότι οι Δ.Ε.Τ.Α. διζπονται ωσ
προσ τη λειτουργία τουσ και ςυνεπϊσ και ωσ προσ την κατάςταςη του
προςωπικοφ τουσ από τον ιδρυτικό τουσ Ν. 1069/1980, το Ν.
3463/2006, το Ν. 3852/2010 και τζλοσ από τον οικείο Κανονιςμό
Εργαςίασ τουσ (Ο.Ε.Τ.).

Σφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ.

5 του αρ. 7 του Ν. 1069/1980,

«Τακτικόν διαβακμιςμζνον προςωπικόν Διμων και Κοινοτιτων ι
άλλων φορζων

υπθρετοφν

εισ

υπθρεςίασ

υδρεφςεωσ

και

αποχετεφςεωσ, δφναται τθ αιτιςει του και μετ` απόφαςιν του παρά
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τθ Νομαρχία Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου, να μετατάςςεται με τασ δισ
κατζχει κζςεισ εισ τθν επιχείρθςιν, διεπόμενον ωσ προσ πάςασ τασ
υπθρεςιακάσ

του

μεταβολάσ και

δικαιώματα υπό των εκάςτοτε

ιςχυουςών ειδικών περί του προςωπικοφ τοφτου διατάξεων των Διμων.
Ομοίωσ τακτικό διαβακμιςμζνο προςωπικό διμων και κοινοτιτων ι
άλλων φορζων που υπθρετοφςε ι υπθρετεί ςε υπθρεςίεσ φδρευςθσ και
αποχζτευςθσ, μπορεί με αίτθςι του να αποςπάται ςτθν επιχείρθςθ, με
απόφαςθ του αρμόδιου για διοριςμό οργάνου και ςφμφωνθ γνώμθ του
διοικθτικοφ

ςυμβουλίου

τθσ

δθμοτικισ

επιχείρθςθσ

φδρευςθσ

αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.), για διάςτθμα μζχρι πζντε ζτθ. Η απόςπαςθ
αυτι μπορεί να παρατακεί για άλλα πζντε ζτθ, με τθν ίδια διαδικαςία.
Οι αποδοχζσ και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ του αποςπώμενου αυτοφ
προςωπικοφ βαρφνουν τθν Δ.Ε.Υ.Α.».

υνεπϊσ, δεδομζνου ότι ουδζν προβλζπεται οφτε ςτο Ν. 1069/1980,
οφτε ςτον οικείο ΟΕΤ τησ Δ.Ε.Τ.Α., όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει
ςήμερα, περί φπαρξησ δυνατότητασ απόςπαςησ υπαλλήλου από τη
Δ.Ε.Τ.Α. προσ το Δημόςιο (Ελεγκτικό υνζδριο) τυχόν απόφαςή ςασ
που θα εγκρίνει τζτοια απόςπαςη παρίςταται μη νόμιμη.

Ακινα, 29.5.2014
Ο Γνωμοδοτών Δικθγόροσ
Πάνοσ Κ. Ζυγοφρθσ
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