ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
(αξ. πξση. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. : 2790/20-10-2021)

Δηέζε απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) ην θάησζη εξψηεκα
γηα ηε ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο:
«Η Δ.Ε.Υ.Α. έσει ζε λειηοςπγία 2 μονάδερ βιολογικού καθαπιζμού οι οποίερ δεν
έσοςν ηο επιζηημονικό πποζυπικό (σημικό μησ/κό, μησανολόγο, μησ/κό) πος είναι
άκπυρ απαπαίηηηο ηόζο για ηην εύπςθμη λειηοςπγία ηοςρ όζο και για ηη
διαζθάλιζη ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ ηυν πολιηών. Μέσπι ζήμεπα ςπήπσε ανεπαπκήρ
ζηελέσυζη με πεπιζηαζιακέρ ζςμβάζειρ οπιζμένος σπόνος (8μηνα) συπίρ επίλςζη
ηος πποβλήμαηορ. Για ηο λόγο αςηό έσει ςποβληθεί ππο καιπού αίηημα για
ππόζλητη πποζυπικού ΙΔΑΧ ππορ ηο ΥΠΕΣ. Επειδή υζηόζο ςπάπσει επιηακηική
ανάγκη για απαζσόληζη ζσεηικού εξειδικεςμένος πποζυπικού, επυηάηαι με ποία
νόμιμη διαδικαζία είναι δςναηή η απαζσόληζη πποζυπικού μέσπιρ όηος
πποζληθθούν οι ςπάλληλοι με ηην κανονική διαδικαζία;».

Καηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

****
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Ι. Ππόζλητη καη’ άπθπ. 37 ηος Ο.Ε.Υ. ηηρ Δ.Ε.Υ.Α.
Καη’ άπθπ. 32 ηος ιζσύονηορ Ο.Ε.Υ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’
αξ. 1383/10360/2007 απφθαζε ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο … θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ ΔηΚ,
Τεχρνο Β’, Φχιιν 2292, θαη ηξνπ. κε ηελ εγθξηηηθή ππ΄ αξ. Αξηζκ. 64859/2018
απφθαζε ηνπ Σπληνληζηή Απ. Γηνίθεζεο … (ΦΔΚ Β’ 1896) νξίδεηαη 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.
2. Ζ εξγαζηαθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην πξνζσπηθφ κε ηε Γ.Δ.Υ.Α., είλαη ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ανξίζηνπ ρξφλνπ γηα ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη
νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ην έθηαθην. 3. Ζ ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ
νξίδεη θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. Σε πεξίπησζε πξφζιεςεο έθηαθηνπ
πξνζσπηθνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ή εμππεξέηεζε νξηζκέλνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε είλαη
νξηζκέλνπ έξγνπ θαη ιήγεη απηνδίθαηα κε ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ
Σην άπθπο 37 «Πξφζιεςε Έθηαθηνπ Πξνζσπηθνχ» φηη « Ζ πξφζιεςε ηνπ έθηαθηνπ
πξνζσπηθνχ γίλεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή απφ ην Γ.Σ.
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Ζ
εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή πξέπεη λα αηηηνινγεί ηελ αλάγθε πνπ επηβάιιεη ηελ
πξφζιεςε ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ. Σηελ πεξίπησζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κέζσ
εηδηθψλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. πξνγξάκκαηα ΟΑΔΓ θ.ιπ.) ε πξφζιεςε απηή ζα γίλεηαη
κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην πξφγξακκα. Οη ζέζεηο ηνπ έθηαθηνπ
πξνζσπηθνχ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ
νξγαληθψλ ζέζεσλ».
Ζ λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ην άπθπο 21 ν. 2190/1994 «Σύζηαζη
ανεξάπηηηηρ απσήρ για ηην επιλογή πποζυπικού και πύθμιζη θεμάηυν
διοίκηζηρ. (Α' 28), σο ηζρχεη κε ηίηιν «Προζφπικό με ζτέζη εργαζίας ιδιφηικού
δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ για κάλσυη παροδικών αναγκών» θαη ζχκθσλα κε ηελ
νπνία «1. Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ παξφληνο λφκνπ επηηξέπεηαη λα απαζρνινχλ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο
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ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ
πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ησλ
επφκελσλ παξαγξάθσλ. 2. Ζ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο παξ. 1
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο νθηψ (8) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθά ρξφλν δψδεθα (12)
κελψλ. Σηηο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλήο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα αληηκεηψπηζε,
θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ, ιφγσ απνπζίαο πξνζσπηθνχ
ή θέλσζεο ζέζεσλ, ε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο
ηέζζεξηο (4) κήλεο γηα ην ίδην άηνκν. Παξάηαζε ή ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο θαηά ην
απηφ εκεξνινγηαθφ έηνο ή κεηαηξνπή ζε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ είλαη άθπξεο. Ο
ππνινγηζκφο ηνπ θαηά ην πξψην εδάθην δσδεθακήλνπ γίλεηαη κε αθεηεξία ην ηέινο
ηεο απαζρφιεζεο γηα ηελ νπνία ν ππνςήθηνο πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί θαη πξνο ηα
πίζσ. Σε θάζε πεξίπησζε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία θαη ππνςήθηνη
πνπ έρνπλ νθηψ (8) κήλεο απαζρφιεζε κέζα ζε ζπλνιηθφ ρξφλν δψδεθα (12) κελψλ.
Οη ππνςήθηνη απηνί θαηαηάζζνληαη ζηνπο ζπληαζζφκελνπο πίλαθεο κεηά ηνπο
ζπλππνςεθίνπο ηνπο πνπ δελ έρνπλ θαιχςεη νθηψ (8) κήλεο απαζρφιεζεο ζε
ζπλνιηθφ ρξφλν δψδεθα (12) κελψλ θαη πξνζιακβάλνληαη κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη
δπλαηή ε θάιπςε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ πξνζιήςεσλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο
ππνςεθίνπο. 3. Καη` εμαίξεζε, γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ,
ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, ηελ εθηέιεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε αλαπηπμηαθψλ
πξνγξακκάησλ ή έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ή ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ή
επηδνηνχληαη απφ επξσπατθνχο πφξνπο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο ή απαζρνιείηαη ζε
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα ηερληθήο βνήζεηαο ηνπ Δηαηξηθνχ
Σπκθψλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ή γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ
πνπ απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο ή απαζρνιείηαη ζε ζπκβάζεηο
έξγνπ δηάξθεηαο έσο πέληε (5) εηψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε εζηηαηνξίσλ,
αλαςπθηεξίσλ θαη γεληθψο ρψξσλ αλαςπρήο, επηηξέπεηαη ε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ
λα είλαη ηζφρξνλε κε ηε δηάξθεηα ηνπ εθηεινχκελνπ πξνγξάκκαηνο ή έξγνπ ή ηελ
εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο, απνθιεηφκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο αλαγλψξηζήο
ηνπο σο ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ.».
Γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε θαηά ηφπν ππεξεζία εθδίδεη
αλαθνίλσζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθψο: α. ν αξηζκφο θαηά εηδηθφηεηα
ηνπ πξνζσπηθνχ,

β. ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, γ. ε ππεξεζία ζηελ νπνία ζα

3

ππνβιεζνχλ νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, δ. ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία ζα
ππνβιεζνχλ νη αηηήζεηο. (βι. παξ. 8άξζξ. 21 λ. 2190/1994).
Ζ αλαθνίλσζε θνηλνπνηείηαη ζην Α.Σ.Δ.Π.. Αλαθνίλσζε πνπ αθνξά πξφζιεςε
πξνζσπηθνχ κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ,
εγθξίλεηαη ή ηξνπνπνηείηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ πεξηέιεπζε
ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ ζην Α.Σ.Δ.Π.. Δάλ ε πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ
παξέιζεη άπξαθηε, ηεθκαίξεηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Α.Σ.Δ.Π..
Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο ζην Α.Σ.Δ.Π., φζνλ αθνξά ηελ αλαθνίλσζε
γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο κηθξφηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4)
κελψλ ή κεηά ηελ έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο απφ ην Α.Σ.Δ.Π. ή ηελ
πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ, φζνλ αθνξά ηελ αλαθνίλσζε
γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4)
κελψλ, ε αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζην θαηάζηεκα ηεο νηθείαο ππεξεζίαο θαη ζην
θαηάζηεκα ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία απηή εδξεχεη. Γηα θάζε αλάξηεζε
ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ελεξγνχληα ηελ αλάξηεζε θαη έλαλ
αθφκε ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Πεξίιεςε ηεο αλαθνίλσζεο δεκνζηεχεηαη ζε δχν (2)
ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχ, εθφζνλ
εθδίδνληαη. Σηελ πεξίιεςε αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθψο ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ
8 θαη ηα φξηα ειηθίαο ηεο παξ. 6 άξζξ. 21. (βι. άξζξ. 9 άξζξ. 21 λ. 2190/1994).

ΙΙ. Ανάθεζη παποσήρ ςπηπεζιών με ηον ν. 4412/2016 ζε οικονομικό θοπέα
Ωο «αλαζέηνπζεο αξρέο» λννχληαη ην θξάηνο, νη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη
νξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ ή νη ελψζεηο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ απηέο ηηο αξρέο
ή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νη
αλαζέηνπζεο αξρέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 223. (άξζξν 2 λ. 4412/2016).
Ωο νξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ λννχληαη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ φια ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά: α) έρνπλ ζπζηαζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ηεο θάιπςεο
αλαγθψλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ δελ έρνπλ βηνκεραληθφ ή εκπνξηθφ ραξαθηήξα, β)
έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα· θαη γ) ρξεκαηνδνηνχληαη, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο,
απφ ην θξάηνο, ηηο αξρέο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιινπο
νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ· ή ππφθεηληαη ζε δηαρεηξηζηηθή επνπηεία απφ ηηο αξρέο
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ή ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο· ή έρνπλ δηνηθεηηθφ, δηεπζπληηθφ ή επνπηηθφ ζπκβνχιην,
ηνπ νπνίνπ πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζφ κέιε δηνξίδνληαη απφ ην θξάηνο, ηηο αξρέο
πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή απφ άιινπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ
δηθαίνπ. (άξζξν 223 λ. 4412/2016).
Δπνκέλσο νη Γ.Δ.Υ.Α. ζεσξνχληαη αλαζέηνπζεο αξρέο σο νξγαληζκνί δεκνζίνπ
δηθαίνπ ππφ ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016 θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ.
Οη επίκαρεο ππεξεζίεο κεραληθνχ ππάγνληαη ζηελ έλλνηα ηυν δημοζίυν ζςμβάζευν
μελεηών και ηεσνικών και λοιπών ζςναθών επιζηημονικών ςπηπεζιών ηνπ άξζξ. 2
παξ. 7 πεξ. α’ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ην Πξνζάξηεκα Γ Παξάξηεκα Α΄ ηνπ λ.
4412/2016. (CPV- 71300000-1).
Σχκθσλα κε ην άξζξν 2 (παξ. 1, πεξηπη. 31) ηνπ λφκνπ σο «απεπζείαο αλάζεζε»
λνείηαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο, κέζσ ηεο νπνίαο νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο
θνξείο αλαζέηνπλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ηεο επηινγήο ηνπο, θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο
θαη δηαβνχιεπζεο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. Γηα ηελ απεπζείαο
αλάζεζε δελ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ δεκνζηφηεηα.
Με ηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ (118 ν. 4412/2016) μποπούν να
αναηεθούν από κάθε αναθέηοςζα απσή καη` έηορ, μία ή πεπιζζόηεπερ ζςμβάζειρ,
ζςνολικού πποϋπολογιζμού μέσπι ποζοζηού δέκα ηοιρ εκαηό (10%) ηυν
πιζηώζευν ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ καη` έηορ, για ανάθεζη ζςμβάζευν έπγυν,
μελεηών και παποσήρ ηεσνικών και λοιπών επιζηημονικών ςπηπεζιών,
ανηίζηοισα. Σςμβάζειρ πος ζςνάπηονηαι καηά παπάβαζη ηος οπίος ηος
πποηγούμενος εδαθίος είναι άκςπερ και δεν παπάγοςν έννομα αποηελέζμαηα.
(παπ. 5 άπθπ. 118 ν. 4412/2016 όπυρ ηποποποιήθηκε με

το

άπθπο 50

Ν.4782/2021).

ΙΙΙ. Ανάθεζη ζε εξυηεπικό ζύμβοςλο
Πξνβιέπεηαη επηπιένλ ζηνλ Ο.Δ.Υ. (άπθπο 4)

φηη ε Γ.Δ.Υ.Α. κπνξεί λα

ρξεζηκνπνηεί, φηαλ ην απαζρνινχκελν ζ’ απηή επηζηεκνληθφ θαη άιιν πξνζσπηθφ δελ
έρεη ηηο εηδηθέο γλψζεηο, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
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Σπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο, ηηο ππεξεζίεο θαη άιισλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ κε
εηδηθέο γλψζεηο, φπσο νηθνλνκνιφγσλ, ηερληθψλ, ρεκηθψλ θ.ιπ. Τα ηεο ακνηβήο ηνπο
ζα θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Καηά ηε γλψκε καο ε δηάηαμε ηνπ
Οξγαληζκνχ αληίθεηηαη ζηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο αλάζεζεο ππεξεζηψλ ζε
εμσηεξηθφ (ηξίην) θνξέα νη νπνίεο ξπζκίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ λ. 4412/2016.
Δπνκέλσο, θαηά ηε γλψκε καο ε δηάηαμε απηή δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί.

IV. Επί ηος επυηήμαηορ
Σπκπεξαζκαηηθά ε Γ.Δ.Υ.Α. κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηηο θάησζη δχν δηαδηθαζίεο:
1) Είηε ππόζλητη έκηακηος επιζηημονικού πποζυπικού ζύμθυνα με ηο
άπθπο 37 ηος Ο.Ε.Υ. εν ζςνδςαζμώ με ηη διαδικαζία ηος άπθπος 21 ν.
2190/1994.
2) Είηε να αναθέζει ζε ηπίηο οικονομικό θοπέα καηά ηιρ διαηάξειρ ηος
άπθπος 118 (παπ. 5) ν. 4412/2015 με ηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ
ανάθεζηρ εθόζον ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ηηρ ανάθεζηρ ή ηυν
αναθέζευν αςηών δεν ξεπεπνά ηο ποζοζηό δέκα ηοιρ εκαηό (10%) ηυν
πιζηώζευν ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ καη` έηορ.

Αζήλα, 2-12-2021
Οη γλσκνδνηνχληεο δηθεγφξνη
Πάλνο Επγνχξεο

Εέηα Επγνχξε
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