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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: 2170/3.3.2015 ερωτιματοσ

ΘΕΜΑ: παροχι γνωμοδότθςθσ για τθ νομιμότθτα ι μθ τθσ ςυμμετοχισ
Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ςε εταιρεία παροχισ υπθρεςιών και εκπόνθςθσ
μελετών.

******

Επί του ωσ άνω υποβλθκζντοσ ερωτιματοσ ζχω να ςθμειϊςω τα εξισ:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Σφμφωνα με τθ διάταξθ του αρ. 7 Ν. 1069/1980: «Οργανιςμόσ
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Επιχειριςεωσ. - Προςωπικόν.
1.

Δι` Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ

αποφάςεωσ

του

Διοικθτικοφ

ςυνταςςομζνον

δι`

Συμβουλίου τθσ επιχειριςεωσ,
1

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 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.
2. Το κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον προςωπικόν τθσ
επιχειριςεωσ ςυνδζεται μετ` αυτισ

δια

ςυμβάςεωσ

εργαςίασ

Ιδιωτικοφ δικαίου, επιφυλαςςομζνθσ τθσ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ
παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου…
8. Προκειμζνου περί του επί ςχζςει εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
προςωπικοφ

τθσ

επιχειριςεωσ

εφαρμόηονται

αι

εκάςτοτε

ιςχφουςαι πεικαρχικαί διατάξεισ τισ εργατικισ νομοκεςίασ.»

Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ εξεδόκθ θ υπ’ αρικμ.
Αρικμ. 17177 (ΦΕΚ Β 1039 1.8.2006) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Περιφζρειασ Κριτθσ, περί εγκρίςεωσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Τπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Στθ διάταξθ του πρϊτου άρκρου του άνω ΟΕΥ προβλζπεται ότι:
«Περιεχόμενο Οργανιςμοφ Ο Οργανιςμόσ εςωτερικισ Υπθρεςίασ
(Ο.Ε.Υ.) τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ
κακορίηει:
Τθν οργάνωςθ, τθ ςφνκεςθ, τισ αρμοδιότθτεσ και τθν λειτουργία των
υπθρεςιϊν τθσ Επιχείρθςθσ.
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Τθ διοικθτικι ιεραρχία και τον αρικμό των οργανικϊν κζςεων του
τακτικοφ προςωπικοφ κατά υπθρεςία, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ
Επιχείρθςθσ.
Τον τρόπο πρόςλθψθσ και απόλυςθσ και το αρμόδιο για αυτό όργανο.
Τισ αποδοχζσ γενικά, τα δικαιϊματα, τισ υποχρεϊςεισ και τισ
πεικαρχικζσ παραβάςεισ και κυρϊςεισ του προςωπικοφ, που από τθν
πρόςλθψθ του αποδζχεται τον Ο.Ε.Υ. ωσ εργαςιακι ςχζςθ..»
Περαιτζρω, ςτθ διάταξθ του αρ. 39 του ΟΕΥ τθσ εν λόγω Δ.Ε.Υ.Α.
προβλζπονται αναλυτικά τα κακικοντα και οι υποχρεϊςεισ του
προςωπικοφ. Σφμφωνα με το ά. 39 του ΟΕΥ: «Το προςωπικό τθσ
Επιχείρθςθσ ζχει υποχρζωςθ και κακικον:
1. Να γνωρίηει και να τθρεί τισ διατάξεισ του παρόντοσ Oργανιςμοφ,
όπωσ και κάκε άλλου Κανονιςμοφ τθσ Επιχείρθςθσ.
2. Να εκτελεί το υπθρεςιακό του κακικον με επιμζλεια και
ευςυνειδθςία.
3. Να διαςφαλίηει τα μθχανιματα, εργαλεία, ζπιπλα, ςκεφθ, βιβλία και
άλλα υπθρεςιακά ζγγραφα και ςτοιχεία, όπωσ και κάκε άλλο
περιουςιακό ςτοιχείο τθσ Επιχείρθςθσ που χρθςιμοποιεί για τθν
εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του.
4. Να φροντίηει για τθν καλι ςυντιρθςθ των προαναφερόμενων
περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Επιχείρθςθσ και να προβαίνει ςτισ
κατάλλθλεσ υπθρεςιακζσ ενζργειεσ για τθν καλι ςυντιρθςθ, βελτίωςθ ι
αντικατάςταςι τουσ.
5. Να προςζρχεται ζγκαιρα ςτθν Υπθρεςία του και να αποχωρεί από
αυτι μετά τθ ςυμπλιρωςθ του ωραρίου εργαςίασ, όπωσ αυτό ζχει
οριςτεί από τουσ αρμοδίουσ τθσ Επιχείρθςθσ.
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6. Να ενθμερϊνει αμζςωσ (αυκθμερόν τθλεφωνικϊσ) και να
προςκομίηει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά εντόσ ευλόγου χρόνου ςτον
προϊςτάμενό του ι το γραφείο προςωπικοφ τθσ Επιχείρθςθσ ςε
περίπτωςθ απουςίασ λόγω αςκενείασ ι άλλθσ ανϊτερθσ βίασ.
7. Να αναφζρει γραπτά και ζγκαιρα ςτο γραφείο προςωπικοφ τθσ
Επιχείρθςθσ κάκε μεταβολι τθσ ατομικισ ι οικογενειακισ του
κατάςταςθσ.
8. Να αναφζρει ιεραρχικά ςτθν υπθρεςία του οτιδιποτε που από τθ
φφςθ τθσ δουλειάσ του διαπιςτϊνει ότι μπορεί να προκαλζςει υλικι ι
θκικι ηθμιά ςτθν Επιχείρθςθ.
9. Να εκτελεί πρόκυμα τισ οδθγίεσ των προϊςταμζνων του και να
ςυμπεριφζρεται ςε όλο ανεξαίρετα το προςωπικό με ευγζνεια και τον
επιβαλλόμενο κατά περίπτωςθ ςεβαςμό.
10.

Να εκτελεί υποχρεωτικά κάκε εντολι των προϊςταμζνων του.

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εντολισ και εφόςον κατά τθν κρίςθ του αυτι
ιταν πζραν από τισ υπθρεςιακζσ του υποχρεϊςεισ, μπορεί να
υποβάλλει προφορικά πριν τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του τισ
αντιρριςεισ του με γραπτι αναφορά ςτα αρμόδια πεικαρχικά όργανα,
τα οποία εξετάηουν τθν αναφορά και αν κρικεί βάςιμθ κινείται θ
πεικαρχικι διαδικαςία…»
Ωςτόςο, πουκενά ςτον εφαρμοηόμενο ΟΕΥ δεν γίνεται αναφορά ςε
απαγόρευςθ ανάλθψθσ, εκ μζρουσ των εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.,
παράλλθλθσ απαςχόλθςθσ, εκτόσ ωραρίου απαςχόλθςθσ ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.
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ΤΜΠΕΡΑΜΑ

Εν προκειμζνω, ο Διευκυντισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. δφναται να ςυμμετάςχει ςε
εταιρεία υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: α) ουδεμία ςχετικι απαγόρευςθ
προβλζπεται ςτθν ατομικι ςφμβαςθ εργαςίασ του με τθ Δ.Ε.Τ.Α. β) θ
ςυμμετοχι του ςτθν υπό ςφςταςθ εταιρεία δεν κα τον παρεμποδίηει
από τθν ορκι και επιμελι εκτζλεςθ των κακθκόντων του ςτθ Δ.Ε.Τ.Α.
ότι γ) θ υπό ςφςταςθ εταιρεία δεν κα ςχετίηεται με τθν Δ.Ε.Τ.Α.
(αναλαμβάνοντασ ζργα - προμικειεσ ι υπθρεςίεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.).

Σθ μθ ςυνδρομι των ανωτζρω προχποκζςεων οφείλει να εξετάςει και
να βεβαιώςει το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Τ.Α., ωσ ζχον το
τεκμιριο αρμοδιότθτασ ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του ά. 5 Ν.
1069/1980. υμπεραςματικά, ςτθ ςχετικι απόφαςθ του Δ.. τθσ
Δ.Ε.Τ.Α.

πρζπει

να

αναφζρεται

ότι

δεν

ςυντρζχουν

οι

προαναφερκείςεσ προχποκζςεισ και ωσ εκ τοφτου χορθγείται θ άδεια
ςτον Διευκυντι να ςυμμετάςχει ςε εταιρεία.

Ακινα, 20.3.2015
Ο Γνωμοδοτών Δικθγόροσ
Πάνοσ Κ. Ζυγοφρθσ

5

