ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ετζκθςαν από τθν Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ προσ τθν Ζνωςθ
Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (αρ. πρωτ. εις. τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. :
2723/29-3-2021) τα κάτωκι ερωτιματα για τθ ςφνταξθ νομικισ γνωμοδότθςθσ.
«1) Μετά τθν παραίτθςθ του Διευκυντι Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υπθρεςίασ
τθσ Δ.Ε.Υ.Α. με ειδικότθτα Π.Ε. Οικονομολόγων και δεδομζνου ότι ςτο διοικθτικό
τμιμα τθσ Δ.Ε.Υ.Α υπάρχει υποςτελζγχωςθ (μία υπάλλθλοσ Τ.Ε Οικονομικοφ
(δόκιμθ) και μία υπάλλθλοσ ΔΕ Διοικθτικϊν - Λογιςτικϊν) για τθ ςυνζχιςθ και
εφρυκμθ λειτουργία τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ερωτάται εάν υπάρχει δυνατότθτα να οριςτεί
Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/ςθσ Διοικθτικϊν Οικονομικϊν θ υπάλλθλοσ Δ.Ε. Διοικθτικϊν
– Λογιςτικϊν.
2) Με απόφαςθ ποιου οργάνου (του Προζδρου ι του Δ.Σ. τθσ Επιχείρθςθσ)
πραγματοποιείται θ ωσ άνω ανάκεςθ των κακθκόντων ςτουσ υπαλλιλουσ;
3) Εάν κατά τθν ανωτζρω ανάκεςθ κακθκόντων και υπό τισ ανωτζρω
περιγραφόμενεσ περιςτάςεισ ο υπάλλθλοσ μπορεί να αρνθκεί τθν ανάλθψθ των
κακθκόντων αυτϊν;
4) Εάν υπάρχει δυνατότθτα να ανατεκεί ςε προςλθφκζντα υπάλλθλο μζςω του
προγράμματοσ Ο.Α.Ε.Δ. 55-67 ετϊν και με ςφμβαςθ εικοςιτετράμθνθ ι ςε
εξωτερικό ςυνεργάτθ θ κζςθ του ταμία τθσ Επιχείρθςθσ;»
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Για τθν απάντθςθ των ανωτζρω ερωτθμάτων, επί των οποίων τζκθκε υπόψιν μασ
και ο ιςχφον Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (εφεξισ ΟΕΥ) τθσ ερωτϊςασ
Δ.Ε.Υ.Α., γνωμοδοτοφμε τα ακόλουκα.

***
Επί του 1ου και 2ου ερωτιματοσ
Σφμφωνα με το άρκρο 7 ν. 1069/1980 ορίηεται ότι «1. Δι` Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Υπθρεςίασ ςυνταςςομζνον δι` αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
επιχειριςεωσ, 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 προςλιψεωσ
και απολφςεωσ και το αρμόδιον προσ τοφτο όργανον.».
Κατϋ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διατάξεωσ, με τθν αρ. υπ’ αρικ. 10/2015
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ,
Άρδευςθσ και Αποχζτευςθσ που αφορά τθν ψιφιςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Υπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ…. Ακολοφκωσ, υπ’ αρικ.
62/2015 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου.. περί ζγκριςθσ του
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ,
Άρδευςθσ και Αποχζτευςθσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ …, απεφαςίςκθ θ ζγκριςθ
τθσ αρικ. 10/2015 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Τελικϊσ, με
τθν αρ. πρ. 13483/1021/2015 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ … εγκρίκθκε ο ΟΕΥ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. και δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ, ςτο Τεφχοσ Β’, Φφλλο 776, τθν 30-04-2015.
Στο άρκρο 36ο του ιςχφοντοσ ωσ άνω ΟΕΥ τθσ Επιχείρθςθσ με τίτλο «Διευκυντισ
Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υπθρεςίασ» ορίηεται ότι «.... Τον Διευκυντι Δ.Ο.Υ.
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απουςιάηοντα ι κωλυόμενο αναπλθρϊνει προϊςτάμενοσ τμιματοσ τθσ Υπθρεςίασ
κατόπιν αποφάςεωσ του Δ/κου Συμβουλίου.»
Ενόψει τθσ ανωτζρω κανονιςτικισ διατάξεωσ ςυνάγεται ότι ςε περίπτωςθ απουςίασ
ι

κωλφματοσ

του

Διευκυντι

Διοικθτικϊν

Οικονομικϊν

τθσ

Επιχείρθςθσ

αναπλθρϊνει τον τελευταίο Προϊςτάμενοσ υφιςτάμενου Τμιματοσ τθσ οικείασ
Δ/ςθσ. Θ αναπλιρωςθ διενεργείται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
Επιχείρθςθσ.
Επειδι εν προκειμζνω, θ παραίτθςθ του Δ/ντθ ΔΟΥ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. οδθγεί ςε μόνιμθ
κζνωςθ τθσ ςχετικισ κζςθσ, θ αναπλιρωςθ κατά τα ανωτζρω, και δεδομζνου ότι ωσ
διαδικαςία ενζχει προςωρινό χαρακτιρα, μπορεί να γίνει για εφλογο χρονικό
διάςτθμα, μζχρι να γίνει πρόςλθψθ τακτικοφ υπαλλιλου ςτθν κενωκείςα κζςθ του
Δ/ντθ Διοικθτικϊν Οικονομικϊν τθσ Επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 55 επ. του
ΟΕΥ.
Εφόςον θ υπάλλθλοσ Δ.Ε. Διοικθτικϊν - Λογιςτικϊν ζχει κζςθ Προϊςταμζνου
Τμιματοσ τθσ ςχετικισ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Οικονομικϊν μπορεί να οριςκεί
ωσ αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ τθσ οικείασ Δ/ςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 36ο του
ΟΕΥ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ομαλι λειτουργία τθσ υπθρεςίασ, με
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ και μζχρι τθν πρόςλθψθ
Προϊςταμζνου ςτθν κζςθ εντόσ ευλόγου χρόνου.

Επί του 3ου ερωτιματοσ
Σφμφωνα με το άρκρο 54ο του ΟΕΥ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. με τίτλο «Υποχρεϊςεισ και
κακικοντα του προςωπικοφ» ορίηεται ότι «Το προςωπικό τθσ Επιχείρθςθσ ζχει
υποχρζωςθ και κακικον: 1. Να γνωρίηει και να τθρεί τισ διατάξεισ του παρόντοσ
οργανιςμοφ, όπωσ και κάκε άλλου Κανονιςμοφ τθσ Επιχείρθςθσ. 2. Να εκτελεί το
υπθρεςιακό του κακικον με επιμζλεια και ευςυνειδθςία... 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. 6.
Να ενθμερϊνει αμζςωσ τον προϊςτάμενό του ι το γραφείο προςωπικοφ τθσ
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Επιχείρθςθσ ςε περίπτωςθ απουςίασ λόγω αςκενείασ ι άλλθσ ανϊτερθσ βίασ... 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 του προϊςταμζνου του. Μετά
τθν εκτζλεςθ τθσ εντολισ και εφόςον κατά τθν κρίςθ του αυτι ιταν πζραν από τισ
υπθρεςιακζσ του υποχρεϊςεισ, μπορεί να υποβάλλει τισ αντιρριςεισ του με γραπτι
αναφορά ςτα αρμόδια πεικαρχικά όργανα, τα οποία εξετάηουν τθν αναφορά και αν
κρικεί βάςιμθ κινείται θ πεικαρχικι διαδικαςία. Θ εντολι του προϊςταμζνου δεν
εκτελείται, όταν: − Ο εργαηόμενοσ κεωρεί ότι θ εκτζλεςθ τθσ κζτει ςε ςοβαροφσ
κινδφνουσ τθν υγεία του. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Διευκυντισ τθσ Υπθρεςίασ ςτθν
οποία ανικει ο εργαηόμενοσ, εξετάηει αμζςωσ και επιτόπια το επικίνδυνο ι μθ τθσ
εντολισ, λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα και ενθμερϊνει γραπτά το Διοικθτικό
Συμβοφλιο για τθ λιψθ ςχετικϊν αποφάςεων. − Ο εργαηόμενοσ ζχει τθ γνϊμθ ότι θ
εντολι που του δόκθκε είναι αντίκετθ με τον Ο.Ε.Υ. και το ςυμφζρον τθσ
Επιχείρθςθσ. Τότε οφείλει αμζςωσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ που οδθγεί ςε ματαίωςθ
τθσ εντολισ και ηθμία τθσ Επιχείρθςθσ, να κάνει γνωςτζσ τισ επιφυλάξεισ του ςτο
Διευκυντι. Αν ο Γενικόσ Διευκυντισ ςυμφωνιςει με τθν εντολι του Διευκυντι
Υπθρεςίασ, ο εργαηόμενοσ υποχρεοφται να τθν εκτελζςει και μπορεί να υποβάλει
γραπτι αναφορά ςτο αρμόδιο Πεικαρχικό όργανο.»
Ακολοφκωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 69ο του ΟΕΥ με τίτλο «Πεικαρχικζσ
Παραβάςεισ» ορίηεται ότι «1. Κάκε παράβαςθ υπθρεςιακοφ κακικοντοσ, που
οφείλεται ςε πρόκεςθ ι βαριά αμζλεια του εργαηόμενου, αποτελεί πεικαρχικό
παράπτωμα. 2. Το υπθρεςιακό κακικον προςδιορίηεται με βάςθ τισ υποχρεϊςεισ
που απορρζουν για το προςωπικό από τθ ςφμβαςθ εργαςίασ (Ο.Ε.Υ.), τισ οδθγίεσ
και διαταγζσ των ιεραρχικά προϊςταμζνων κακϊσ και από τθ φφςθ τθσ υπθρεςίασ
κάκε ειδικότθτασ και κζςθσ, όπωσ το περιεχόμενο τθσ κακορίηεται από τουσ
κανόνεσ επιςτιμθσ και τζχνθσ, από τουσ κανόνεσ τθσ κοινισ πείρασ, από τισ
ςυνικειεσ που ζχουν παγιωκεί ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. και τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και
του κοινωνικοφ ςκοποφ που εξυπθρετεί θ Δ.Ε.Υ.Α.».
Σφμφωνα με το άρκρο 77ο του ΟΕΥ με τίτλο «Απόλυςθ Τακτικοφ Προςωπικοφ»
ορίηεται ότι «Το τακτικό προςωπικό τθσ Δ.Ε.Υ.Α. απολφεται με απόφαςθ του
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Διοικθτικοφ Συμβουλίου και φςτερα από γραπτι καταγγελία τθσ εργαςιακισ
ςφμβαςθσ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: − Αν του επιβλθκεί θ πεικαρχικι ποινι τθσ
οριςτικισ απόλυςθσ. − Αν απουςιάςει αδικαιολόγθτα από τθν υπθρεςία του επί ....
ςυνεχείσ εργάςιμεσ θμζρεσ ι .... εργάςιμεσ θμζρεσ ςυνολικά μζςα ςτο ίδιο ζτοσ...».
Σφμφωνα με το άρκρο 78ο του ΟΕΥ με τίτλο «Παραίτθςθ Προςωπικοφ» ορίηεται ότι
«Το προςωπικό που υπθρετεί ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. δικαιοφται να παραιτθκεί οποτεδιποτε,
με υποβολι γραπτισ διλωςθσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ... 4. Το
Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει το δικαίωμα να παρατείνει το χρόνο αποχϊρθςθσ του
εργαηομζνου για τόςο χρονικό διάςτθμα όςο είναι απολφτωσ απαραίτθτο για τθν
τακτοποίθςθ των αναγκαίων και ειδικϊν εκκρεμοτιτων που ζχουν ςχζςθ με τθν
εργαςία του...»
Ενόψει των ανωτζρω διατάξεων ςυνδυαςτικϊσ ερμθνευόμενων, και λαμβάνοντασ
υπόψιν τισ κρατοφςεσ περιςτάςεισ υπό τισ οποίεσ τελεί θ Επιχείρθςθ, και ιδίωσ
τθν υποςτελζχωςθ και τον κίνδυνο αδυναμίασ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν τθσ
Επιχείρθςθσ θ οποία παρζχει αγακά και υπθρεςίεσ ηωτικζσ για τουσ κατοίκουσ τθσ
περιοχισ - επομζνωσ υφίςταται ςκοπόσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ - ςτθν κρινόμενθ
περίπτωςθ, οι υπάλλθλοι δεν μποροφν καταρχιν να αρνθκοφν τθν ανάλθψθ των
κακθκόντων που τυχόν τουσ ανατεκοφν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ
Επιχείρθςθσ, παρά μόνον για εξαιρετικά ζκτακτουσ και επιτακτικοφσ λόγουσ (π.χ.
υγείασ) το βάροσ απόδειξθσ των οποίων φζρει ο υπάλλθλοσ, τόςο ςοβαροφσ που
δικαιολογοφν τθν άρνθςθ τουσ ακόμθ και κακϋ υπζρβαςθ του υπζρτερου
δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Η άρνθςθ ανάλθψθσ κακθκόντων του υπαλλιλου,
ενόψει των ανωτζρω, μπορεί να αποτελζςει πεικαρχικό παράπτωμα αυτοφ με τισ
προβλεπόμενεσ ςυνζπειεσ. Εάν υπάλλθλοσ που του ανατίκεται θ άςκθςθ
οριςμζνων κακθκόντων, παραιτθκεί, το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει το δικαίωμα
να παρατείνει το χρόνο αποχϊρθςθσ του εργαηομζνου για τόςο χρονικό διάςτθμα
όςο είναι απολφτωσ απαραίτθτο για τθν τακτοποίθςθ των αναγκαίων και ειδικϊν
εκκρεμοτιτων που ζχουν ςχζςθ με τθν εργαςία του. Σε κάκε περίπτωςθ ο
υπάλλθλοσ οφείλει να εκτελεί το υπθρεςιακό του κακικον με επιμζλεια και
ευςυνειδθςία.
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Επί του 4ου ερωτιματοσ
Κατ’ άρκρ 51ο του ΟΕΥ με τίτλο «Διακρίςεισ προςωπικοφ» ορίηεται ότι «1. Το
προςωπικό τθσ Επιχείρθςθσ διακρίνεται ςε τακτικό και ζκτακτο. − Τακτικό είναι το
προςωπικό που καλφπτει πάγιεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, κατζχει τισ οργανικζσ
κζςεισ που προβλζπονται από τον παρόντα οργανιςμό και θ υπθρεςιακι και
εργαςιακι του ςχζςθ και κατάςταςθ ρυκμίηονται από τον Ο.Ε.Υ. − Ζκτακτο είναι το
προςωπικό που προςλαμβάνεται με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, για τθν
κάλυψθ και αντιμετϊπιςθ των πρόςκαιρων και ζκτακτων αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ.
2. Θ εργαςιακι ςχζςθ που ςυνδζει το προςωπικό με τθ Δ.Ε.Υ.Α., είναι ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, αορίςτου χρόνου για το τακτικό προςωπικό και
οριςμζνου χρόνου για το ζκτακτο.»
Κατ’ άρκρ. 55ο του ΟΕΥ με τίτλο «Πρόςλθψθ τακτικοφ Προςωπικοφ» ορίηεται ότι
«Θ πρόςλθψθ του τακτικοφ προςωπικοφ γίνεται εφόςον υπάρχουν κενζσ οργανικζσ
κζςεισ και πάγιεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο που
βεβαιϊνονται με γραπτζσ ειςθγιςεισ του Διευκυντι ι του αρμόδιου Προϊςταμζνου.
Κάκε προςλαμβανόμενοσ πρζπει να ζχει τα προβλεπόμενα από τον Ο.Ε.Υ. προςόντα
τθσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 2. Θ πρόςλθψθ του τακτικοφ προςωπικοφ γίνεται από
το Δ.Σ. λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ,
μετά από ειςιγθςθ του Γεν. Δ/ντι και κατόπιν προκιρυξθσ τθσ κζςθσ. 3. Κάκε
πρόςλθψθ είναι δοκιμαςτικι. Ο χρόνοσ τθσ δοκιμισ είναι ζνα ζτοσ πραγματικισ
υπθρεςίασ, ςτθ διάρκεια του οποίου με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου είναι δυνατι θ απόλυςθ, αν ο εργαηόμενοσ δεν μπορεί να
ανταποκρικεί ςτα κακικοντα τθσ ειδικότθτασ για τθν οποία προςλιφκθκε. Το
αργότερο μζςα ςε ζνα μινα από τθ ςυμπλιρωςθ του ζτουσ τθσ δοκιμαςτικισ
υπθρεςίασ το Διοικθτικό Συμβοφλιο 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...».
Εξ’ αντιδιαςτολισ, ςυνάγεται ότι πάγιεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ καλφπτονται
καταρχιν μόνο από τακτικό προςωπικό το οποίο κατζχει και οργανικι –
κεςμοκετθμζνθ ςτον ΟΕΥ - κζςθ. Εξίςου, ςυνάγεται ότι οι προςλθφκζντεσ μζςω
κοινωνικϊν Προγραμμάτων και προγραμμάτων προςωρινισ απαςχόλθςθσ όπωσ
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το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 55-67 ετϊν, δεν καλφπτουν πάγιεσ ανάγκεσ τισ
επιχείρθςθσ,

κακόςον

δεν

αποτελοφν

τακτικό

προςωπικό,

αφοφ

προςλαμβάνονται με ειδικι διαδικαςία και με ςυμβάςεισ ΙΔΟΧ.
Κατϋ εξαίρεςθ, και μθ υπάρξεωσ άλλου υπαλλιλου να αναλάβει τθ ςχετικι κζςθ
(ταμία λ.χ.), και θ κάλυψθ τθσ κζςθσ πρζπει να γίνει άμεςα για τθν ομαλι
λειτουργία τθσ Επιχείρθςθσ, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο προςλθφκείσ κατζχει
τα απαιτοφμενα προςόντα ϊςτε να μπορεί να ανταπεξζλκει ςτα κακικοντα τθσ
κζςθσ, και δεδομζνθσ απουςίασ ρθτισ απαγορευτικισ διάταξθσ ςτον ΟΕΥ, μπορεί
να αναλάβει τα κακικοντα ταμία. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, θ οποία
πάντωσ αποτελεί εξαιρετικι διαδικαςία που πρζπει να αιτιολογείται, θ
διαδικαςία πρόςλθψθσ τακτικοφ προςωπικοφ για τθν κάλυψθ τθσ κζςθσ πρζπει
να κινθκεί άμεςα από τθν Επιχείρθςθ προκειμζνου να μθν καταςτρατθγείται θ
νομιμότθτα και ο εξαιρετικόσ χαρακτιρασ τθσ περιςτάςεωσ.
Η ςχετικι ανάκεςθ κα γίνει με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
Επιχείρθςθσ, κατόπιν αιτιολογθμζνθσ ειςιγθςθσ του Γενικοφ Διευκυντι. Η
απόφαςθ ανάκεςθσ πρζπει να είναι επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ. Στθν ςυγκεκριμζνθ
περίπτωςθ, κατά τθ γνϊμθ μασ, δεν υφίςταται υποχρζωςθ του υπαλλιλου να
αναλάβει τα ςχετικά κακικοντα 1) επειδι θ διαδικαςία με τθν οποία
προςελιφκθ- μζςω του ςχετικοφ Προγράμματοσ του ΟΑΕΔ- δεν προζβλεπε τζτοια
πικανότθτα ανάκεςθσ κακθκόντων, 2) εφόςον ο υπάλλθλοσ αιτιολογθμζνα
προβάλλει αντικειμενικι αδυναμία άςκθςθσ των κακθκόντων ταμία που απαιτεί
ειδικζσ γνϊςεισ και κατάρτιςθ.

Ακινα, 30-3-2021
Ο Νομικόσ Σφμβουλοσ τθσ ΕΔΕΥΑ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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