ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ

Δηέζεζαλ απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο

Απνρέηεπζεο

(Δ.Γ.Δ.Υ.Α.)

ηα θάησζη

εξσηήκαηα γηα ηε ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο.
«1. Πώο κπνξεί λα γίλεη κεηάηαμε ππαιιήινπ πνπ πξνζειήθζε κε ηελ Πξνθήξπμε
3Κ/2018 ηνπ νπνίνπ έρεη πεξάζεη ε δόθηκε ππεξεζία ζε άιιε δεκόζηα ππεξεζία;
2. Πνίεο είλαη νη εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο πνπ ππάγνληαη νη Δ.Ε.Υ.Α. γηα ηα ζρεηηθά
δεηήκαηα θηλεηηθόηεηαο ηωλ ππαιιήιωλ ηεο;
3. Πώο κπνξεί ππάιιεινο λα κεηαηαρζεί από Δ.Ε.Υ.Α. ζε άιιε Δ.Ε.Υ.Α.;
4. Πώο κπνξεί κηα Δ.Ε.Υ.Α. λα εληαρζεί ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε όπωο ππάγνληαη
θαη άιιεο Δ.Ε.Υ.Α., όπωο εθάζηνηε νξηνζεηείηαη από ηελ ΕΛΣΤΑΤ ζην Μεηξών
Φνξέωλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο;»
Καηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***

Ι. Εθαξκνζηέν λνκνζεηηθό πιαίζην
i) Με ηνλ ν. 4440/2016 «Δληαίν Σχζηεκα Κηλεηηθφηεηαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη
ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, ππνρξεψζεηο ησλ πξνζψπσλ πνπ δηνξίδνληαη ζηηο ζέζεηο
ησλ άξζξσλ 6 θαη 8 ηνπ N. 4369/2016, αζπκβίβαζηα θαη πξφιεςε ησλ πεξηπηψζεσλ
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» (Α’ 224) νξίδεηαη ζην άπθπο 3 ππφ
ηνλ ηίηιν «Έθηαζε εθαξκνγήο» φηη «Σην ΔΣΚ ππάγνληαη νη πνιηηηθνί δηνηθεηηθνί
ππάιιεινη, κφληκνη θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, πνπ
ππεξεηνχλ ζε ππεξεζίεο, θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο, ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ
Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΤΑ) α` θαη β`
βαζκνχ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), θαζψο θαη ησλ
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.), εθφζνλ αλήθνπλ ζηε Γεληθή
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Κπβέξλεζε φπσο εθάζηνηε νξηνζεηείηαη απφ ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή ζην
Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Δπίζεο, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΔΣΚ
ππάγνληαη νη απφθνηηνη ηεο Δζληθήο Σρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο
(ΔΣΓΓΑ), αλεμαξηήησο ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ε νξγαληθή ηνπο ζέζε.». Σηνλ
σο άλσ λφκν ξπζκίζηεθε εθ λένπ ε δηαδηθαζία ησλ ππαιιειηθψλ κεηαβνιψλ
(απνζπάζεσλ, κεηαηάμεσλ θ.ν.θ.) ζηνλ Γεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην Τνκέα (φπσο
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 3), θαηαξγψληαο ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ
Υπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007) θαη ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη
Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ (λ. 3584/2007).
ii) Αθνινχζσο, κε ηνλ ν. 4635/2019 «Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο.»
(Α’ 167) θαη εηδηθφηεξα κε ην άξζξν 187 ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 7 ηνπ λ. πεξί
Γ.Δ.Υ.Α. 1069/1980, θαη πξνζηέζεθαλ νη θάησζη παξάγξαθνη:
«8. α. Δπηηξέπεηαη ε κεηάηαμε ππαιιήινπ Γ.Δ.Υ.Α. ζε άιιε Γ.Δ.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
παξάγξαθνο 15 ηνπ λ. 2307/1995 (Α` 113), κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο,
ζεσξνχληαη λφκηκεο.
β. Δπηηξέπεηαη ε απφζπαζε ππαιιήινπ Γ.Δ.Υ.Α. ζε άιιε Γ.Δ.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. Ζ δηάξθεηα απφζπαζεο απηήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
έλα (1) έηνο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα έλα (1) αθφκα έηνο.
γ. Οη αλσηέξσ κεηαηάμεηο θαη απνζπάζεηο δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δληαίνπ Σπζηήκαηνο
Κηλεηηθφηεηαο.».
Με ην άξζξν απηφ ξπζκίδνληαη ζέκαηα πξνζσπηθνχ ησλ Γ.Δ.Υ.Α. Ζ ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο –Απνρέηεπζεο δελ εληάζζεηαη
ζην κεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο εθάζηνηε νξηνζεηείηαη απφ ηελ
Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή, κε απνηέιεζκα νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο λα αδπλαηνχλ λα
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ζπκκεηέρνπλ ζην Δληαίν Σχζηεκα Κηλεηηθφηεηαο (λ.4440/2016 φπσο ηζρχεη). Καηά
ζπλέπεηα δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ άκεζεο θαη επείγνπζεο ππεξεζηαθέο ηνπο
αλάγθεο, δπλαηφηεηα πνπ ζα παξέρεηαη πιένλ δηά ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, ελψ θαη νη
ππάιιεινη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηνπο
πξνζφληα, εκπινπηίδνληαο παξάιιεια θαη ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία. Άιισζηε,
ιφγσ ηεο πξναλαθεξζείζαο αδπλακίαο ησλ Γ.Δ.Υ.Α. λα ζπκκεηάζρνπλ ελ πνιινίο
ζην Δληαίν Σχζηεκα Κηλεηηθφηεηαο, ήδε έρεη πξνεγεζεί ε δηαηήξεζε ζε ηζρχ, θαηά
παξέθθιηζε ηνπ ΔΣΚ, ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.1069/1980, κε ηελ νπνία δχλαηαη λα
κεηαηάζζεηαη ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. πξνζσπηθφ απφ Ο.Τ.Α. α’ βαζκνχ (βι. εηζεγεηηθή
έθζεζε λ. 4635/2019).
iii) Τειηθψο, κε ηνλ ν. 4674/2020 «Σηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ
Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξχζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο .» (Α’ 53) , θαη εηδηθφηεξα ζην άπθπο 74 απηνχ ππφ
ηνλ ηίηιν «Υπνρξέσζε παξακνλήο ζε αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο ΟΤΑ» νξίδεηαη φηη
«Υπάιιεινη πνπ δηνξίζηεθαλ ή πξνζιήθζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή δηαδηθαζία
ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4479/2017, ζε ζέζεηο ππεξεζηψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα
ησλ ΟΤΑ α` βαζκνχ θαη ησλ Ν.Π.Η.Γ. πνπ ππάγνληαη ζε απηνχο, δελ απνζπψληαη,
κεηαθηλνχληαη ή κεηαηάζζνληαη, εάλ δελ παξέιζνπλ επηά (7) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ
ηνλ δηνξηζκφ ή ηελ πξφζιεςή ηνπο. Δμαηξνχληαη νη απνζπάζεηο γηα ιφγνπο πγείαο θαη
ζπλππεξέηεζεο, θαζψο θαη νη ακνηβαίεο κεηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5
ηνπ άξζξνπ 7 θαη ην άξζξν 10 ηνπ λ. 4440/2016. Τν παξφλ άξζξν θαηαιακβάλεη θαη
ππαιιήινπο πνπ δηνξίζηεθαλ ή πξνζιήθζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ ππ` αξ. 3Κ/2018
πξνθήξπμε ηνπ ΑΣΔΠ.»
Με δεδνκέλε ηελ εμαηξεηηθή ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ ππέξηεξνπ
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ε θάιπςε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ζηηο ππεξεζίεο
αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ΟΤΑ θαη Ν.Π.Η.Γ. ησλ ΟΤΑ (θαζαξηφηεηαο –
ειεθηξνθσηηζκνχ, χδξεπζεο – άξδεπζεο απνρέηεπζεο), πξνβιέθζεθε ε εηδηθή
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4479/2017, γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ ηαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ
πξνζιήςεσλ θαη κε εθαξκνγή εηδηθήο κνξηνδφηεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ ππνςεθίσλ
πνπ έρεη απνθηεζεί ζε ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ Ο.Τ.Α. ή λνκηθψλ πξνζψπσλ
απηψλ. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, κε ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε εηζάγεηαη απαγφξεπζε
κεηαθίλεζεο, απφζπαζεο ή κεηάηαμεο ησλ δηνξηζηέσλ/πξνζιεπηέσλ ζηηο ζέζεηο πνπ
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πξνθεξχζζνληαη κε ηε δηαδηθαζία απηή (θαηαιακβάλνληαο θαη ηνπο επηηπρφληεο ηεο
3Κ/2018 Πξνθήξπμεο ηνπ ΑΣΔΠ), γηα κηα επηαεηία απφ ηνλ δηνξηζκφ/πξφζιεςε
θαζελφο, αθξηβψο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη εμππεξεηείηαη ν ζθνπφο ηεο επαξθνχο θαη
δηαξθνχο ζηειέρσζεο κε έκπεηξν πξνζσπηθφ ησλ επαίζζεησλ απηψλ ππεξεζηψλ γηα
ηε δεκφζηα πγεία (βι. εηζεγεηηθή έθζεζε λ. 4674/2020).
iv) Δηδηθφηεξα, κε ην άπθπο 2 ηος ν. 3871/2010 (Α’ 141) πξνζηέζεθε άπθπο 1Β ζηο
ν. 2362/1995 (Α’ 247) πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, κε ην νπνίν, νξίζζεθαλ ηα εμήο: ‘
‘ 1. Γεκφζηνο ηνκέαο: πεξηιακβάλεη ηε Γεληθή Κπβέξλεζε θαη ηηο δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3, θαζψο θαη ηνπο δεκφζηνπο
νξγαληζκνχο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005 (Α’
314). 2. Γεληθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ηνπο
Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (ΟΤΑ) θαη ηνπο
Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ
Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ΔΣΟΛ). 3. Κεληξηθή Κπβέξλεζε:
πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ,
θαζψο

θαη

ηα

λνκηθά

πξφζσπα

ηδησηηθνχ

δηθαίνπ

πνπ

ειέγρνληαη

θαη

ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηελ Kεληξηθή Γηνίθεζε, εθηφο ΟΤΑ θαη ΟΚΑ. 4.
Κεληξηθή Γηνίθεζε ή Γεκφζην ή Κξάηνο: πεξηιακβάλεη ηελ πξνεδξία ηεο
Γεκνθξαηίαο, ηα Υπνπξγεία θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, θαζψο θαη ηηο
Αλεμάξηεηεο Αξρέο...». Δμάιινπ, κε ην άξζξν 50 παξ. 1εδ. α’ ηνπ λ. 3943/2011 (Α’
66) πξνζηέζεθε ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ άλσ λφκνπ 2362/1995
ηειεπηαίν εδάθην, ζχκθσλα κε ην νπνίν «Αλαιπηηθά ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ
πεξηιακβάλνληαη

ζηελ

Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ηνπο

ΟΤΑ θαη

ηνπο

ΟΚΑ

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ ηεξείηαη κε
επζχλε ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο». Αθνινχζσο, θαη κε ηνλ ν. 4270/2014
(Νέν Γεκφζην Λνγηζηηθφ ) ζην άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. α’ θαη β’ φηη «1. Γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη θάησζη φξνη έρνπλ ηελ αθφινπζε έλλνηα: «α.
Γεκφζηνο ηνκέαο: πεξηιακβάλεη ηε Γεληθή Κπβέξλεζε, ηα εθηφο απηήο λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (ΝΠΓΓ), θαζψο θαη ηηο εθηφο απηήο δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ Κεθαιαίνπ Α` ηνπ λ. 3429/2005 (Α`314),
αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ.» β. Γεληθή Κπβέξλεζε:
πεξηιακβάλεη ηξία ππνζχλνια, εθεμήο απνθαινχκελα ππνηνκείο: ηεο Κεληξηθήο
Κπβέξλεζεο, ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΤΑ) θαη ησλ Οξγαληζκψλ
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Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ
Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ΔΣΟΛ). Οη θνξείο εθηφο Κεληξηθήο
Γηνίθεζεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (εθεμήο
«ινηπνί θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο»), πξνζδηνξίδνληαη, αλά ππνηνκέα, απφ ην
Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πνπ ηεξείηαη κε επζχλε ηεο Διιεληθήο
Σηαηηζηηθήο Αξρήο θαη απνηεινχλ μερσξηζηά λνκηθά πξφζσπα πνπ επνπηεχνληαη απφ
θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ή απφ ΟΤΑ.»

ΙΙ. Εξκελεία δηαηάμεωλ
Οη δηαηάμεηο ηνπ ν. 4440/2016 (Δληαίν Σχζηεκα Κηλεηηθφηεηαο) ξπζκίδεη θαηά ηξφπν
γεληθφ ηα ζέκαηα ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ (κεηαηάμεσλ, απνζπάζεσλ θ.ν.θ.) ησλ
πνιηηηθψλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ κφληκνη θαη απηψλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, πνπ ππεξεηνχλ ζε ππεξεζίεο, θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο,
ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
(ΟΤΑ) α` θαη β` βαζκνχ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.),
θαζψο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.), εθφζνλ αλήθνπλ
ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε φπσο εθάζηνηε νξηνζεηείηαη απφ ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή
Αξρή ζην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα γεληθή
ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ.
Ο ν. 4635/2019 (άξζξ. 187) θαζφξηζε κε εηδηθή δηάηαμε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάηαμεο
ησλ ππαιιήισλ Γ.Δ.Υ.Α. πξνο άιιε Γ.Δ.Υ.Α. Σθνπφο ζεζπίζεσο ηεο σο άλσ
δηαηάμεσο ήηαλ ε άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ Γ.Δ.Υ.Α.
δεδνκέλνπ θαη ηεο δπζθνιίαο πνπ δεκηνπξγείην απφ ηελ έληαμε ησλ Γ.Δ.Υ.Α ζην
Δληαίν Σχζηεκα Κηλεηηθφηεηαο θαζφζνλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηψλ δελ
ππάγνληαη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε.
Όζνλ αθνξά ηιρ μεηαηάξειρ ςπαλλήλυν ηυν Γ.Δ.Υ.Α. πος έσοςν πποζληθθεί με
ηην πποκήπςξη 3Κ/2018:
Καζφζνλ αθνξά ππάιιειν ηεο εξσηψζαο Γ.Δ.Υ.Α. ν νπνίνο πξνζειήθζε κε ηελ
3Κ/2018 Πξνθήξπμε ηνπ Α.Σ.Δ.Π. εθαπμοζηέα ηςγσάνει η διάηαξη ηος άπθπ. 74 ν.
4674/2020, σο ειδικόηεπη θαη νεόηεπη ησλ πξνξξεζεηζψλ δηαηάμεσλ. Οη ελ ιφγσ
ππάιιεινη δελ απνζπψληαη, κεηαθηλνχληαη ή κεηαηάζζνληαη, εάλ δελ παξέιζνπλ επηά
5

(7) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηνλ δηνξηζκφ ή ηελ πξφζιεςή ηνπο. Δμαηξνχληαη νη
απνζπάζεηο γηα ιφγνπο πγείαο θαη ζπλππεξέηεζεο, θαζψο θαη νη ακνηβαίεο
κεηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 7 θαη ην άξζξν 10 ηνπ λ.
4440/2016.
Πεξαηηέξσ, φπσο έρεη λνκνινγεζεί, απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη νη
θνξείο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαζνξίδνληαη θαη’
αξρήλ απφ ην λφκν. Γηα ηελ θαηάηαμε, φκσο, ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απαηηείηαη πξνεγνχκελε θξίζε ζρεηηθά
κε ηε ζπλδξνκή ησλ ηαζζφκελσλ ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο θξηηεξίσλ. Γειαδή,
πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί έλα λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο
Γεληθήο Κπβέξλεζεο, εμεηάδεηαη αλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν ειέγρεηαη θαη
ρξεκαηνδνηείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε (ΑΠ 113/2017, Οι
ΣΤΔ 3404/2014, ΣΤΔ 2497/2013, ΔΣ Πξάμε 114/2013, αδεκ., ΑΠ 2237/2009, ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 537/2004, ΦξΗΓ 2004.814, ΣηΔ 1555/2000, ΣηΔ 1405/1997, δεκνζ.
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Δπνκέλσο, νη Γ.Δ.Υ.Α. ηφζν θαηά ην επξσπατθφ φζν θαη θαηά ην
εζληθφ δίθαην δελ αλήθνπλ ζην Κξάηνο ή ζην Γήκν, δελ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο θνξείο
ηεο «Γεληθήο Κπβέξλεζεο».

ΙΙΙ. Επί ηωλ εξωηεκάηωλ
Υπάιιεινο ηεο εξσηψζαο Γ.Δ.Υ.Α. ε νπνία δηνξίζηεθε ηελ 1-10-2019 κε ηελ
3Κ/2018 Πξνθήξπμε κε εηδηθφηεηα ΓΔ Τερληθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ ηεο νπνίαο έρεη
πεξάζεη ε δφθηκε πεξίνδνο, αηηήζεθε κεηάηαμε κέζσ ηνπ Α’ θχθινπ θηλεηηθφηεηαο
(λ. 44402016) ζε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
Δλφςεη ηνπ εθαξκνζηένπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ φπσο απηφ εξκελεχηεθε αλσηέξσ
πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε ζηα ηεζέληα εξσηήκαηα:
1) Γςνάμει ηος άπθπος 74 ν. 4674/2020 δεν είναι δςναηή η μεηάηαξη
ςπαλλήλος πος διοπίζηηκε ή πποζλήθθηκε ζε θέζη ςπηπεζιών
ανηαποδοηικού σαπακηήπα ηυν ΟΤΑ α` βαθμού και ηυν Ν.Π.Ι.Γ. πος
ςπάγονηαι ζε αςηούρ, καθώρ και όζον πποζελήθθηζαν με ηην 3Κ/2018
Πποκήπςξη ηος ΑΣΔΠ εάν δεν παπέλθοςν επηά (7) ηοςλάσιζηον έηη από
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ηον διοπιζμό ή ηην ππόζλητή ηοςρ. Δξαιπούνηαι οι αποζπάζειρ για λόγοςρ
ςγείαρ και ζςνςπηπέηηζηρ, καθώρ και οι αμοιβαίερ μεηαηάξειρ, ζύμθυνα
με ηην παπάγπαθο 5 ηος άπθπος 7 και ηο άπθπο 10 ηος ν. 4440/2016.
2) Οι εθαπμοζηέερ διαηάξειρ για ηην κινηηικόηηηα ηυν ςπαλλήλυν Γ.Δ.Υ.Α.
είναι αςηέρ ηος άπθπος 7 ν. 1069/1980 όπυρ έσει εμπλοςηιζηεί και
ηποποποιηθεί με ηο άπθπο 187 ν. 4635/2019.
3) Υπάλληλορ ηηρ Γ.Δ.Υ.Α. μεηαηάζζεηαι ζε άλλη Γ.Δ.Υ.Α. δςνάμει ηος
άπθπος 7 παπ. 8 πεπ. α’ ν. 1069/1980 (όπυρ ζςμπληπώθηκε με ηο άπθπο
187 ν. 4635/2019) ζύμθυνα με ηο οποίο «« Δπιηπέπεηαι η μεηάηαξη
ςπαλλήλος Γ.Δ.Υ.Α. ζε άλλη Γ.Δ.Υ.Α., με αίηηζη ηος ενδιαθεπόμενος
ςπαλλήλος, ζε κενή θέζη και εθόζον δεν ςπάπσει με μεηαθοπά ηηρ θέζηρ,
με απόθαζη ηος διοικηηικού ζςμβοςλίος ηηρ επισείπηζηρ ςποδοσήρ,
ύζηεπα από ζύμθυνη γνώμη ηος διοικηηικού ζςμβοςλίος ηηρ επισείπηζηρ
πποέλεςζηρ.»
4) Σύμθυνα με ηην νομολογία ηος ΑΠ και ηος ΣηΔ έσει νομολογηθεί όηι οι
Γ.Δ.Υ.Α. δεν πληπούν ηα κπιηήπια ςπαγυγήρ ζηο Μηηπώο Φοπέυν
Γενικήρ Κςβέπνηζηρ, καθόηι δεν ανήκοςν ζηο Κπάηορ ή ζηο Γήμο, ούηε
ζηο Γημόζιο ή εςπύηεπο Γημόζιο Τομέα και δεν επισοπηγούνηαι από ηον
κπαηικό πποϋπολογιζμό.

Αζήλα, 20-10-2021
Ο Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Πάλνο Επγνχξεο
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