ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Τέζεθε απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ην θάησζη εξψηεκα
πξνο ηελ Έλσζε Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) ην
θάησζη εξψηεκα γηα ηε ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο:
«Λόγω ςποζηελέγσωζηρ ηηρ Γ.Δ.Υ.Α. επωηάηαι εάν είναι νόμιμη η ανάθεζη
απεςθείαρ ή παπάλληλα καθηκόνηων για ηην έκδοζη ενηαλμάηων:
-

ζε κάποιον από ηοςρ ςπαλλήλοςρ με ηιρ ειδικόηηηερ (4 ΓΔ ΤεσνίηερΥδπαςλικοί, 1 ΓΔ Ηλεκηπολόγορ)

-

ζε ζςμβαζιούσοςρ ςπαλλήλοςρ ΠΔ και ΓΔ πος απαζσολούνηαι ήδη ζηην
ςπηπεζία

-

ζε Γιοικηηικό Υπάλληλο, ΓΔ Γιοικηηικού, πος έσει μεηακινηθεί από ηον
Γήμο ζηη Γ.Δ.Υ.Α. με καθήκονηα είζππαξηρ;

-

ζε μέλορ ηηρ Γ.Δ.Υ.Α. πος έσει οπιζηεί από ηο Γιοικηηικό Σςμβούλιο να
απαζσολείηαι με πλήπη απαζσόληζη.»

Καηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***
Ι. Δθαπμοζηέο νομοθεηικό πλαίζιο
Καη’ άρθρ. 7 ν. 1069/1980 νξίδεηαη φηη «1. Γη` Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο
ζπληαζζνκέλνλ δη` απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο,
εγθξηλνκέλεο ππφ ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κεηά γλψκελ ησλ νηθείσλ Γεκνηηθψλ ή
Κνηλνηηθψλ Σπκβνπιίσλ, θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζηο, ε ζχλζεζηο θαη ε αξκνδηφηεο ησλ
ππεξεζηψλ, ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ αλαιφγσο πξνο
ηαο αλάγθαο ηεο επηρεηξήζεσο, ή θαηά κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ
ηνπ πξνζσπηθνχ θαζ` νκάδαο εηδηθνηήησλ θαη αλαιφγσο ηεο βαζκίδνο εθπαηδεχζεσο,
αη απνδνραί, σο θαη ν ηξφπνο πξνζιεςεσο θαη απνιχζεσο θαη ην αξκφδηνλ πξνο
ηνχην φξγαλνλ. 2. Τν θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πξνζσπηθφλ ηεο
επηρεηξήζεσο ζπλδέεηαη κεη` απηήο δηα ζπκβάζεσο εξγαζίαο Ηδησηηθνχ δηθαίνπ,

επηθπιαζζνκέλεο ηεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.».
Καη’ άρθρ. 17 παρ. 1 λ. 1069/1980 φηη «1. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζηο εθάζηεο
επηρεηξήζεσο ελεξγείηαη επί ηε βάζεη ηδίνπ Πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Ζ
επηρείξεζηο έρεη ηδίαλ ηακηαθήλ ππεξεζίαλ, δηαηάθηεο δε ησλ δαπαλψλ απηήο
είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ελ ζπκπξάμεη κεηά ηνπ πξντζηακέλνπ ησλ νηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ ηεο Δπηρεηξήζεσο ή νη λφκηκνη αλαπιεξσηαί ησλ.
Καη’ άρθρ. 21 παρ. 1 λ. 1069/1980 φηη « "1. Με θαλνληζκνχο, πνπ ζπληάζζνληαη θαη
ςεθίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηρεηξήζεσο θαη ειέγρνληαη απφ ην
δεκνηηθφ ή θνηλνηηθά ζπκβνχιην ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε
επηρείξεζε, ξπζκίδνληαη θάζε θνξά ηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο
επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο γεληθήο παξαδνρήο ινγηζηηθέο θαη νξγαλσηηθέο αξρέο".
Πεξαηηέξσ, ζηνλ ηζρχνληα Ο.Δ.Υ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ ππ’ αξ.
14/2012 απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Δπηρείξεζεο, εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 2886/2012
απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη δεκνζηεχηεθε
ζηελ ΔηΚ, Φχιιν 2534, Τεχρνο Β’, ηελ 17-09-2012, πξνβιέθζεθε ζην άρθρο 42ο φηη
«[ην Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ – Πιεξσκψλ – Πξνυπνινγηζκνχ θαη Διέγρνπ –
Γξακκαηεία Οηθνλνκηθνχ Τκήκαηνο] Μεξηκλά γηα ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη
δηεθπεξαίσζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο, ηελ Παξαθνινχζεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο επίζεο γηα ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο απηψλ. Δίλαη ππεχζπλν
γηα ηελ: 1. Έκδοζη χρημαηικών ενηαλμάηων πληρωμών και επιηαγών...». Σην άρθρο
51ο φηη «1. Τν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο δηαθξίλεηαη ζε ηαθηηθφ θαη έθηαθην. −
Ταθηηθφ είλαη ην πξνζσπηθφ πνπ θαιχπηεη πάγηεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, θαηέρεη
ηηο νξγαληθέο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα νξγαληζκφ θαη ε ππεξεζηαθή
θαη εξγαζηαθή ηνπ ζρέζε θαη θαηάζηαζε ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Ο.Δ.Υ. − Έθηαθην
είλαη ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ,
γηα ηελ θάιπςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξφζθαηξσλ θαη έθηαθησλ αλαγθψλ ηεο
επηρείξεζεο.». Πεξαηηέξσ, ζην άρθρο 52ο φηη «. Γηα ηελ πιήξσζε ησλ νξγαληθψλ
ζέζεσλ απαηηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ παξφληα νξγαληζκφ γεληθά πξνζφληα
δηνξηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Δπηπιένλ
θαλέλα πξφζσπν δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη νξγαληθή ζέζε, αλ δελ έρεη ηα
απαηηνχκελα γηα θάζε ζέζε ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα, φπσο απηά

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.». Σην άρθρο 81ο παρ. 1 και 2
φηη «1. Ζ νξηζηηθή κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηε κηα Υπεξεζία ζηελ άιιε δελ
επηηξέπεηαη, εθηφο αλ ηελ επηβάιινπλ εηδηθέο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο. Ζ κεηαθίλεζε
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 2. Δπηηξέπεηαη ε πξνζσξηλή
κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ Υπεξεζία ζε Υπεξεζία ή απφ ηκήκα ζε ηκήκα γηα
εμππεξέηεζε πξφζθαηξσλ έθηαθησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ πξνζσξηλή
κεηαθίλεζε γίλεηαη, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Γ/ληψλ ησλ Υπεξεζηψλ, κε απφθαζε
ηνπ Γελ. Γηεπζπληή ζηελ νπνία νξίδεηαη ε αλάγθε πνπ ηελ επέβαιε θαη ε δηάξθεηα
παξακνλήο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηε λέα Υπεξεζία».

Β. Δπμηνεία διαηάξεων
Πεξαηηέξσ, φπσο παγίσο έρεη λνκνινγεζεί, νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο, πνπ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δηεπφκελα απφ ηνπο
θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα,
δηαζέηνληαο

ίδηα

δηνίθεζε,

αλεμάξηεηε

ηακεηαθή

ππεξεζία

θαη

ηδηαίηεξν

πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ, κε βάζε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε νηθνλνκηθή
δηαρείξηζή ηνπο, ίδηα πεξηνπζία θαη δηθνχο ηνπο πφξνπο, αλεμάξηεηε θαη απηνηειή
εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κε βάζε θαλνληζκνχο πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηα
φξγαλα δηνίθεζεο απηψλ, δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΟΤΑ, νχηε ζηνλ
επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, απφ ηνλ νπνίν αληηζέησο ξεηά εμαηξνχληαη (ΑΠ 840/2020,
830/2018, 1132017, 2063/2014, 15/2013).
Οη επηρεηξήζεηο απηέο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, δηαζέηνπλ πιήξε λνκηθή,
δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, έλαληη θαη απηνχ ηνπ αληίζηνηρνπ Γήκνπ,
θαζφζνλ εηδηθφηεξα κε ηηο επηκέξνπο ξπζκίζεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ νξίδεηαη φηη: α) ε
δεκνηηθή

επηρείξεζε

χδξεπζεο

θαη

απνρέηεπζεο,

απνηεινχζα,

θαηά

ηα

πξναλαθεξζέληα, απηνηειέο ΝΠΗΓ, δηνηθείηαη απφ ίδην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην (άξζξν
3 παξ.1), β) κε Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο, πνπ ζπληάζζεηαη κε απφθαζε ηνπ
Γ.Σ. ηεο επηρείξεζεο θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, θαζνξίδεηαη ε
νξγάλσζε, ε ζχλζεζε θαη ε αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνπ
πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηεο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ επηρείξεζε κε ζχκβαζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αλάινγα πξνο ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, ε θαηά
κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ απηνχ θαηά νκάδεο εηδηθνηήησλ θαη

αλάινγα κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, νη απνδνρέο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πξφζιεςεο
θαη απφιπζεο θαη ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν (άξζξν 7 παξ.1 θαη 2), γ) ε
επηρείξεζε έρεη ηδία πεξηνπζία θαη δηθνχο ηεο πφξνπο (άξζξα 8 θαη 10), δ) ε
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο ελεξγείηαη κε βάζε δηθφ ηεο πξνυπνινγηζκφ
εζφδσλ θαη εμφδσλ, έρεη δε ε επηρείξεζε δηθή ηεο, απηνηειή, ηακεηαθή ππεξεζία
θαη δηαηάθηεο απηήο είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ζε ζχκπξαμε κε ηνλ πξντζηάκελν
ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο (άξζξν 17 παξ.1), ε) ηα ζρεηηθά κε ηε
ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο γεληθήο παξαδνρήο
ινγηζηηθέο θαη νξγαλσηηθέο αξρέο, ξπζκίδνληαη θάζε θνξά κε θαλνληζκνχο πνπ
ζπληάζζνληαη θαη ςεθίδνληαη απφ ην Γ.Σ. ηεο επηρείξεζεο θαη ειέγρνληαη απφ ην
νηθείν δεκνηηθφ ζπκβνχιην (άξζξν 21 παξ.1). (βι. θαη ΑΠ 113/2017).
Πεξαηηέξσ ν νηθείνο Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο απνηειεί ην θαλνληζηηθφ
πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Δπηρείξεζεο. Οξγαληθέο ζέζεηο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ππάιιεινη πνπ έρνπλ ηα
απαηηνχκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ελψ δελ επηηξέπεηαη θαλέλα πξφζσπν
λα θαηαιάβεη νξγαληθή ζέζε, αζθψληαο ηαθηηθά θαζήθνληα, αλ δελ έρεη ηα
απαηηνχκελα γηα θάζε ζέζε ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα (άξζξν 52 ΟΔΥ).
Πεξαηηέξσ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ηεο
επηρείξεζεο είλαη ην Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ – Πιεξσκψλ – Πξνυπνινγηζκνχ θαη
Διέγρνπ – Γξακκαηεία Οηθνλνκηθνχ Τκήκαηνο ηεο Γ/ζεο Γηνηθεηηθψλ –
Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ.
Πεξαηηέξσ, σο «πξνζσπηθφ»

ηεο Δπηρείξεζεο λνείηαη ην ηαθηηθφ πνπ θαιχπηεη

πάγηεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, θαηέρεη ηηο νξγαληθέο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηνλ παξφληα νξγαληζκφ θαη ε ππεξεζηαθή θαη εξγαζηαθή ηνπ ζρέζε θαη θαηάζηαζε
ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Ο.Δ.Υ., θαη ην έθηαθην, πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ θάιπςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξφζθαηξσλ θαη
έθηαθησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.

Γ. Δπί ηων επωηημάηων
Αλαθνξηθά κε ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ έθδνζεο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πνπ
απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ζε ππαιιήινπο θιάδνπ ΓΔ
Τερληηψλ –Υδξαπιηθψλ θαη ΓΔ Ζιεθηξνιφγσλ, θαηά ηε γλψκε καο δελ είλαη

θαηαξρήλ νξζή ε αλάζεζε θαζεθφλησλ νηθνλνκηθήο- ινγηζηηθήο θχζεο ζηνπο ελ
ιφγσ ππαιιήινπο ιφγσ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ ηνπο θαζφηη δελ θξίλεηαη
ζπλαθήο.
Αλαθνξηθά κε ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ έθδνζεο εληαικάησλ ζε ζπκβαζηνχρνπο
(ΗΓΟΦ) ππαιιήινπο ΠΔ θαη ΓΔ πνπ απαζρνινχληαη ήδε ζηελ ππεξεζία, είλαη λφκηκε
ε πξνζσξηλή αλάζεζε εθφζνλ έρνπλ ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ απηψλ, θαη δελ ππάξρεη έηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε.
Αλαθνξηθά κε ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ έθδνζεο εληαικάησλ ζε Γηνηθεηηθφ
Υπάιιειν, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ, κεηαθηλήζεθε απφ ηνλ Γήκν ζηε Γ.Δ.Υ.Α., θαηά ηε
γλψκε καο ε ζρεηηθή αλάζεζε είλαη δπλαηή θαζφηη
Αλαθνξηθά κε ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ έθδνζεο εληαικάησλ ζε κέινο ηεο Γ.Δ.Υ.Α.
πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην λα απαζρνιείηαη κε πιήξε
απαζρφιεζε θαηαξρήλ δελ πξνβιέπεηαη ζρεηηθή δπλαηφηεηα θαζφηη δελ έρεη ηελ
ππαιιειηθή ηδηφηεηα νχηε απνηειεί «πξνζσπηθφ» ηεο Δπηρείξεζεο γηα λα κπνξεί λα
αζθεί ππαιιειηθήο θχζεο θαζήθνληα.
Σπκπεξαζκαηηθά, θαηά ηε γλψκε καο θαηαξρήλ είλαη δπλαηή ε αλάζεζε ησλ
θαζεθφλησλ έθδνζεο εληαικάησλ ζηνλ ππάιιειν ΓΔ Γηνηθεηηθνχ πνπ κεηαθηλήζεθε
απφ ην Γήκν ζηε Γ.Δ.Υ.Α. θαη εθηειεί θαζήθνληα είζπξαμεο. Ζ αλάζεζε ζα γίλεη κε
ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 άξζξ. 81 ηνπ ΟΔΥ, ήηνη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Γ/ληψλ
ησλ Υπεξεζηψλ, κε απφθαζε ηνπ Γελ. Γηεπζπληή ζηελ νπνία νξίδεηαη ε αλάγθε πνπ
ηελ επέβαιε θαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηε λέα Υπεξεζία.

Αζήλα, 14-10-2021
Ο Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Πάλνο Επγνχξεο

