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ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ
ΘΕΜΑ: «Είναι ζννομο ι δίκαιο το αίτθμα τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Χθμικϊν για
επανεξζταςθ από μζρουσ μασ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. για το λόγο ότι δεν προβλζπεται ςε αυτόν θ κάλυψθ των κζςεων του
Γεν. Δ/ντι και του Δ/ντι Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν από υπαλλιλουσ ειδικότθτασ:
Χθμικόσ;»
κατά τθ γνϊμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:
Σφμφωνα με το ά. 7 παρ. 1 του ν.1069/1980 «Δι` Οργανιςμοφ Εςωτερικήσ
Υπηρεςίασ ςυνταςςομζνον δι` αποφάςεωσ του Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ
επιχειρήςεωσ, εγκρινομζνησ υπό του Υπουργοφ Εςωτερικών μετά γνώμην
των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών 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, ή
κατά μιςθολογικά κλιμάκια κατανομή των θζςεων του προςωπικοφ καθ`
ομάδασ ειδικοτήτων και αναλόγωσ τησ βαθμίδοσ εκπαιδεφςεωσ, αι

αποδοχαί, ωσ και ο τρόποσ προςλιψεωσ και απολφςεωσ και το αρμόδιον προσ
τοφτο όργανον.»
Των υπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Υ.Α. προΐςταται ο Γενικόσ Διευκυντισ ο οποίοσ πρζπει
να είναι πτυχιοφχοσ Ανϊτατθσ Σχολισ (αρ. 6 παρ. 1 του Ν. 1069/80). Τα
υπόλοιπα προςόντα του όπωσ και οι αρμοδιότθτζσ του ορίηονται ςτον
Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. (άρκρο 6 παρ. 1 του
Ν.1069/80).

Σφμφωνα με τον Πρότυπο Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ Δ.Ε.Υ.Α., για να
προςλθφκεί κάποιοσ ωσ Γενικόσ Διευκυντισ κα πρζπει να ςυγκεντρϊνει τα
εξισ προςόντα: α) Τυπικά προςόντα: Πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμου αλλοδαπισ πολιτικοφ μθχανικοφ, οικονομολόγου, μθχανολόγου,
τοπογράφου, χθμικοφ μθχανικοφ.
Ειδικά προςόντα: α) Προχπθρεςία ςε κζςθ διευκφνοντα υπαλλιλου ςτον
Δθμόςιο ι Ιδιωτικό τομζα, β) Γνϊςθ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ.

Δεν αναφζρεται πουκενά θ κάλυψθ τθσ κζςεωσ του Γενικοφ Διευκυντι
υποχρεωτικά από χθμικό επομζνωσ ο Ο.Ε.Υ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςτο ά. 15 του οποίου
αναφζρει ότι μεταξφ των τυπικϊν προςόντων του Γενικοφ Διευκυντι είναι το
πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου αλλοδαπισ Πολιτικοφ
Μθχανικοφ, Οικονομολόγου, Μθχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Τοπογράφου,
Χθμικοφ

Μθχανικοφ,

Περιβαλλοντολόγου,

Μθχανικοφ

Περιβάλλοντοσ,

Αρχιτζκτονοσ Μθχανικοφ αποκλείοντασ τθν ειδικότθτα του χθμικοφ είναι
ορκόσ και δεν χρειάηεται να τροποποιθκεί.

Όςον αφορά τθν πρόβλεψθ από τον ΟΕΥ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. των προςόντων που
απαιτοφνται για τθν κάλυψθ τθσ κζςθσ του Δ/ντι Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν,
αναφζρονται ρθτϊσ οι ειδικότθτεσ οι οποίεσ μποροφν να καταλάβουν τθν εν
λόγω κζςθ αποκλειομζνθσ τθσ ειδικότθτασ του Χθμικοφ. Ωςτόςο, δεν

αποτελεί υποχρζωςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. να ςυμπεριλάβει μεταξφ των ειδικοτιτων
που μποροφν να καταλάβουν τθ κζςθ του Δ/ντι Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και τθν
ειδικότθτα του χθμικοφ.

Και αυτό γιατί:
Θ ςφνταξη του Ο.Ε.Τ. γίνεται με απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου τησ
επιχειρήςεωσ, εγκρινομζνησ υπό του Τπουργοφ Εςωτερικϊν μετά γνϊμην
των οικείων Δημοτικϊν ή Κοινοτικϊν υμβουλίων.

Επομζνωσ, ο

καθοριςμόσ του περιεχομζνου του ανήκει ςτην αρμοδιότητα του
Διοικητικοφ υμβουλίου τησ εκάςτοτε Δ.Ε.Τ.Α. και εναπόκειται ςτη
διακριτική τησ ευχζρεια το τι θα ςυμπεριλάβει ωσ περιεχόμενο ςτον ΟΕΤ
τησ.
Εν προκειμζνω, ζχει ληφθεί η υπ’ αριθ. 44/2015 απόφαςη του Διοικητικοφ
υμβουλίου τησ Δ.Ε.Τ.Α. με την οποία εγκρίθηκε ο Ο.Ε.Τ. τησ Δ.Ε.Τ.Α.
Κατόπιν ελήφθη η υπ’ αριθ. 203/2015 απόφαςη του Δημοτικοφ υμβουλίου
του Δήμου η οποία επικφρωςε την υπ’ αριθ. 44/2015 απόφαςη του
Διοικητικοφ υμβουλίου τησ Δ.Ε.Τ.Α. ενϊ ο ΓΓ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ
Θεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδοσ ενζκρινε το περιεχόμενο τησ υπ’ αριθ.
44/2015 απόφαςησ του Δ.. τησ Δ.Ε.Τ.Α. με την υπ’ αριθ. 14317/178364/2710-2015 απόφαςή του.

Επομζνωσ, εφόςον ενεκρίθη το περιεχόμενο τησ υπ’ αριθ. 44/2015
αποφάςεωσ από τον ΓΓ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Θεςςαλίασ και τερεάσ
Ελλάδοσ, είναι καθ’ όλα νόμιμη και παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά
τησ και επομζνωσ ο Ο.Ε.Τ. τησ Δ.Ε.Τ.Α. παράγει ιςχφ και δεν πρζπει να
τροποποιηθεί.

Άρα το αίτημα τησ Ζνωςησ Ελλήνων Χημικϊν για επανεξζταςη από μζρουσ
τησ Δ.Ε.Τ.Α. του Οργανιςμοφ Εςωτερικήσ Τπηρεςίασ τησ για το λόγο ότι δεν

προβλζπεται ςε αυτόν η κάλυψη των θζςεων του Γενικοφ Διευθυντή και
του Δ/ντή Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν από υπαλλήλουσ ειδικότητασ Χημικόσ δεν
ευςταθεί.

Αθήνα, 31/8/2016
Ο πληρεξοφςιοσ δικηγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρησ

