ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ

Σύκθωλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξωη. 987/26-04-2021 αίηεκα ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.) πξνο ηελ Έλωζε Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) εξωηάηαη:
1. Δίλαη δπλαηή ε απόζπαζε ππαιιήινπ από ηε Γ.Δ.Υ.Α. ζε Γ.Δ.Υ.Α. ηνπ
Γήκνπ … γηα ιόγνπο ζπλππεξέηεζεο πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο όπνπ ππεξεηεί
ν ζύδπγνο ωο ππάιιεινο δεκόζηαο ππεξεζίαο;
2. Πνην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην είλαη αξκόδην λα πάξεη ηελ απόθαζε ηεο
απόζπαζεο, ηνπ θνξέα πξνέιεπζεο ή ηνπ θνξέα ππνδνρήο;

Α. Δθαξκνζηέν Ννκνζεηηθό Πιαίζην

Τν άξζξν 1 ηνπ λ. 1069/1980 πξνβιέπεη ηε ζύζηαζε ηωλ Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, νη νπνίεο απνηεινύλ λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ
(λ.π.η.δ.) έρνπλ θνηλωθειή-κε θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα, δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο
ηεο ηδηωηηθήο νηθνλνκίαο θαη εθόζνλ δελ ππάξρεη εηδηθόηεξε δηάηαμε λόκνπ από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ (λ. 3463/2006) θαη ηνπ λ. 3852/2010.
«1. Οη Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Ε.Υ.Α.) απνηεινύλ
λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Κώδηθα Δήκωλ
θαη Κνηλνηήηωλ (ΚΔΚ), όπωο θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006 (Α`
114) έρνπλ θνηλωθειή θαη κε θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα θαη δηέπνληαη από ηνπο
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θαλόλεο ηεο ηδηωηηθήο νηθνλνκίαο, εθόζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από άιιεο
εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ Κώδηθα Δήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ θαη ηνπ λ.
3852/2010 (Α` 87).
2. Οη Δ.Ε.Υ.Α. θαηαξηίδνπλ θαλνληζκνχο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ λ. 1876/1990 (Α` 27), ην άξζξν 12 παξάγξαθνη 1,2 θαη 4 ηνπ λ. 1767/ 1988 (Α`
63) θαη ην λ.δ. 3789/1957 (Α` 21). Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, νη Καλνληζκνί
θπξψλνληαη απφ ην Σψκα Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο (Σ.ΕΠ.Ε.), ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2
πεξίπησζε 1α` ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3996/2011 (Α` 170).
3. Οη Δ.Ε.Υ.Α., εληφο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο, είλαη ππεχζπλεο γηα:
α) ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ πξντφληνο πνπ θαιείηαη «λεξφ
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο», φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
β) ηε ζπιινγή ησλ ιπκάησλ απφ ηνπο εγθεθξηκέλνπο θαηαλαισηέο ηνπ νηθείνπ ή ησλ
νηθείσλ Δήκσλ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο πνπ θαιείηαη «επεμεξγαζκέλα
αζηηθά ιχκαηα, θαηάιιεια γηα αζθαιή δηάζεζε ζην πεξηβάιινλ», φπσο απηφ
νξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
γ) ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ
πδξνιεςίαο, έξγσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ, δηθηχσλ κεηαθνξάο λεξνχ, δηθηχσλ
δηαλνκήο χδξεπζεο, δηθηχσλ απνρέηεπζεο αθάζαξησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ,
κνλάδσλ επεμεξγαζίαο αζηηθψλ πγξψλ απνβιήησλ, δηαηάμεσλ δηάζεζεο ηνπ
πξντφληνο ηεο πεξίπησζεο β`, θαζψο θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ηνπ
ππνιείκκαηνο ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο
ηνπο.
4. Οη Δ.Ε.Υ.Α. ζπληζηψληαη, χζηεξα απφ ζχληαμε νηθνλνκηθνηερληθήο κειέηεο, κε
απφθαζε ηνπ νηθείνπ ή ησλ νηθείσλ Δεκνηηθψλ Σπκβνπιίσλ, κε ηελ νπνία νξίδεηαη ε
επσλπκία, ε έδξα, νη ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηε ζχζηαζή ηνπο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ παξαρσξνχληαη ζε απηέο, ν ηξφπνο εθκεηάιιεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
ησλ έξγσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ησλ εζφδσλ απφ απηή, θαζψο θαη ε πεξηνρή
αξκνδηφηεηάο ηνπο. Η απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε Δ.Ε.Υ.Α. εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ
Σπληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.».
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5. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ δελ εθαξκφδνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο δξαζηεξηφηεηαο
ηεο Ε.Υ.Δ.Α.Π., φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ λ. 2744/1999 (Α`222),
φπσο ηζρχεη, νχηε εληφο πεξηνρήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Ε.Υ.Α.Θ., φπσο απηή θαζνξίδεηαη
ζην άξζξν 26 ηνπ λ. 2937/2001 (Α` 169), φπσο ηζρχεη».

Δμάιινπ θαη βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 113/2017 απνθάζεωο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ «νη
δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, πνπ απνηεινύλ λνκηθά
πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, δηεπόκελα από ηνπο θαλόλεο ηεο ηδηωηηθήο
νηθνλνκίαο, έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, δηαζέηνληαο ίδηα
δηνίθεζε, αλεμάξηεηε ηακεηαθή ππεξεζία θαη ηδηαίηεξν πξνϋπνινγηζκό εζόδωλ
θαη εμόδωλ, κε βάζε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηνπο, ίδηα
πεξηνπζία θαη δηθνύο ηνπο πόξνπο, αλεμάξηεηε θαη απηνηειή εζωηεξηθή
νξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία κε βάζε θαλνληζκνύο πνπ ζπληάζζνληαη από ηα όξγαλα
δηνίθεζεο απηώλ, δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ηωλ ΟΤΑ, νύηε ζηνλ επξύηεξν
δεκόζην ηνκέα, από ηνλ νπνίν αληηζέηωο ξεηά εμαηξνύληαη (ΑΠ 2063/2014,
15/2013, 1675/2010, 1584/2010), νύηε ειέγρνληαη από ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, θαηά
ηελ έλλνηα ηωλ ζρεηηθώλ νξηζκώλ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Σπζηήκαηνο Δζληθώλ θαη
Πεξηθεξεηαθώλ Λνγαξηαζκώλ ηεο Κνηλόηεηαο, ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ θαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ. 2362/1995 θαη, ωο εθ ηνύηνπ, δελ ζπληξέρεη θαλέλα
από ηα δύν ζωξεπηηθά ηηζέκελα ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο
από ηελ ΔΛΣΤΑΤ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην
Μεηξών Φνξέωλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο.»

Σηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1069/1980, όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
άξζξν 187 Ν.4635/2019 θαη κε ην άξζξν 25 Ν.4735/2020, πνπ αθνξά ζηνλ Ο.Δ.Υ.
(Οξγαληζκόο Δζωηεξηθήο Υπεξεζίαο) θαη ζην πξνζωπηθό πνπ ζηειεγρώλεη ηηο
Γ.Δ.Υ.Α., θαζνξίδεηαη ε θηλεηηθόηεηα ηωλ ππαιιήιωλ, νη νπνίνη είηε απνζπώληαη
είηε κεηαηάζζνληαη θαηά παξέθθιηζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Δληαίνπ Σπζηήκαηνο
Κηλεηηθόηεηαο (λ. 4440/2016) θαη εηδηθόηεξα βάζεη ηεο πεξίπηωζεο ε’ είλαη
δπλαηή ε απόζπαζε ππαιιήινπ από κία Γ.Δ.Υ.Α. ζε άιιε Γ.Δ.Υ.Α. πιεζίνλ ηνπ
ηόπνπ, ζηνλ νπνίν ν/ε ζύδπγνο ηνπ εθάζηνηε ππαιιήινπ αζθεί θαζήθνληα
ππαιιήινπ δεκόζηαο ππεξεζίαο, Ν.Π.Γ.Γ., ΟΤΑ α’ θαη β’ βαζκνύ θαη Ν.Π.Ι.Γ.
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γηα ιόγνπο ζπλππεξέηεζεο. Η απόζπαζε δηαξθεί κέρξη θαη δύν (2) έηε, ελώ
κπνξεί λα παξαηαζεί γηα αθόκε δύν (2) έηε έπεηηα από ζπλεθηίκεζε ηωλ
ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ. Δηδηθόηεξα, νξίδεηαη όηη « 8.α. Επηηξέπεηαη ε κεηάηαμε
ππαιιήινπ Δ.Ε.Υ.Α. ζε άιιε Δ.Ε.Υ.Α., κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππαιιήινπ, ζε
θελή ζέζε θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη κε κεηαθνξά ηεο ζέζεο, κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο ππνδνρήο, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο πξνέιεπζεο. Απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη’ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξ. 15 ηνπ λ. 2307/1995 (Α΄ 113), κέρξη ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζεσξνχληαη λφκηκεο.
β. Επηηξέπεηαη ε απφζπαζε ππαιιήινπ Δ.Ε.Υ.Α. ζε άιιε Δ.Ε.Υ.Α., κε αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ππαιιήινπ θαη απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο
επηρείξεζεο ππνδνρήο, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ηεο επηρείξεζεο πξνέιεπζεο. Η δηάξθεηα απφζπαζεο απηήο δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα έλα (1) αθφκα έηνο.
γ. Επηηξέπεηαη ε ακνηβαία κεηάηαμε ππαιιήισλ Δ.Ε.Υ.Α., κεηά απφ αίηεζε ησλ
ελδηαθεξφκελσλ ππαιιήισλ, ζε θελή ζέζε θαη, εθφζνλ δελ ππάξρεη, κε κεηαθνξά
ηεο ζέζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη
εηδηθφηεηα, κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ πξνο δηνξηζκφ νξγάλσλ ησλ θνξέσλ
πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ησλ δηνηθεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ.
δ. Επηηξέπεηαη, κεηά απφ αίηεζε, ε απφζπαζε ππαιιήινπ Δ.Ε.Υ.Α. ζε άιιε Δ.Ε.Υ.Α.,
γηα απνδεδεηγκέλα ηδηαίηεξα ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο ηνπ ηδίνπ, ζπδχγνπ ή
ζπκβηνχληνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4356/2015 (Α΄ 181) ή πξνζψπνπ
κε α΄ βαζκφ ζπγγέλεηαο πξνο ηνλ αηηνχληα, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πξνο δηνξηζκφ
νξγάλνπ ηνπ θνξέα ππνδνρήο. Αλ νη ιφγνη πγείαο αθνξνχλ ζε γνλέα, απαηηείηαη
βεβαίσζε απφ ην αξκφδην Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΕ.Π.Α.) πνπ λα
πηζηνπνηεί πνζνζηφ αλαπεξίαο εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ. Σε θάζε
πεξίπησζε, ε αίηεζε πξέπεη λα είλαη εηδηθψο αηηηνινγεκέλε θαη λα πξνθχπηεη
αηηηψδεο ζχλδεζκνο ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα απφζπαζε θαη ησλ ιφγσλ πγείαο.
Απνζπάζεηο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη γηα ιφγνπο πγείαο αλαλεψλνληαη κε απφθαζε
ηνπ αξκφδηνπ πξνο δηνξηζκφ νξγάλνπ ηνπ θνξέα ππνδνρήο γηα κηα ή θαη
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πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη γηα φζν ρξφλν εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη νη ιφγνη πγείαο
γηα ηνπο νπνίνπο έγηλαλ, νη νπνίνη απνδεηθλχνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα
ζηελ παξνχζα.
ε. Επηηξέπεηαη κεηά από αίηεζε, ε απόζπαζε ππαιιήινπ Δ.Ε.Υ.Α. ζε άιιε
Δ.Ε.Υ.Α. γηα ζπλππεξέηεζε ζηελ πεξηνρή όπνπ ππεξεηεί ν ή ε ζύδπγνο ή ν ή ε
ζπκβηώλ/ νύζα ππάιιεινο δεκόζηαο ππεξεζίαο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ θαη β΄
βαζκνύ θαη Ν.Π.Ι.Δ., κε απόθαζε ηωλ αξκόδηωλ γηα ηνλ δηνξηζκό νξγάλωλ ηωλ
θνξέωλ πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απόζπαζεο δελ
δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα δύν (2) έηε, κεηά ην πέξαο ηωλ νπνίωλ απαηηείηαη ε
επαλεμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ππαιιήινπ γηα εθ λένπ απόζπαζε έωο δύν (2)
έηε θαηόπηλ ζπλεθηίκεζεο ηωλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ.
ζη. Οη απνζπάζεηο γηα ιόγνπο πγείαο θαη ζπλππεξέηεζεο, θαζώο θαη νη ακνηβαίεο
κεηαηάμεηο εμαηξνύληαη από ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ.
4674/2020 (Α΄ 53).
δ. Οη αλωηέξω κεηαηάμεηο θαη απνζπάζεηο δηελεξγνύληαη απνθιεηζηηθά ζύκθωλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, θαηά παξέθθιηζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Εληαίνπ
Σπζηήκαηνο Κηλεηηθόηεηαο ηνπ λ. 4440/2016 (Α΄ 224).
9. Πξνθεηκέλνπ πεξί ηνπ επί ζρέζεη εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζσπηθνχ ηεο
επηρεηξήζεσο εθαξκφδνληαη αη εθάζηνηε ηζρχνπζαη πεηζαξρηθαί δηαηάμεηο ηηο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο.»

Β. Δπί ηωλ εξωηεκάηωλ

1.

Δθ ηωλ αλωηέξω δηαηάμεωλ θαη εζηηάδνληαο ζηελ πεξ. ε’ ηεο παξ. 8 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1069/1980, όπωο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ επήιζε κε ην
άξζξν 25 ηνπ λ. 4735/2020, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη είλαη δπλαηή ε απόζπαζε ελόο
ππαιιήινπ από κία Γ.Δ.Υ.Α. ζε κία άιιε Γ.Δ.Υ.Α. γηα ιόγνπο ζπλππεξέηεζεο.
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Ζ ελ ιόγω ππάιιεινο πνπ ππεξεηεί ζηε Γ.Δ.Υ.Α. έπεηηα από αίηεζή ηεο δύλαηαη
λα απνζπαζηεί ζηελ πιεζηέζηεξε Γ.Δ.Υ.Α. …., θαζόζνλ ν ζύδπγνο ηεο ελ ιόγω
ππαιιήινπ αζθεί ηα εξγαζηαθά ηνπ θαζήθνληα ζην ΝΠΗΓ κε ηελ επωλπκία «ΓΔΖ
Α.Δ.» ζηελ πεξηνρή ηεο ….. Ζ απόζπαζε ηεο ππαιιήινπ ζα κπνξεί λα έρεη
κέγηζηε δηάξθεηα ηα δύν (2) έηε κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα αθόκα δύν (2) έηε,
αθνύ γίλεη ζπλεθηίκεζε ηωλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηεο επηρείξεζεο.

2.

Όπωο πξνθύπηεη από ηελ πεξ. ε’ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1069/1980,
ωο ηζρύεη, γηα ηελ απόζπαζε ζύκθωλα κε ηεο ωο άλω εηδηθή πεξίπηωζε (γηα
ιόγνπο ζπλππεξέηεζεο) ιακβάλεηαη απόθαζε ηόζν από ην αξκόδην πξνο
δηνξηζκό όξγαλν ηνπ θνξέα ππνδνρήο όζν θαη ηνπ θνξέα πξνέιεπζεο, ήηνη
απαηηείηαη απόθαζε ακθόηεξωλ ηωλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίωλ ηωλ Γ.Δ.Υ.Α.
πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο.

Αζήλα, 28-5-2021
Ο Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Π. Επγνύξεο
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