ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
(απ. ππυη. ειζ. ηηρ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. : 2823/13-1-2022)

Δηέζε απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε πξνο ηελ Έλσζε Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
χδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) ην θάησζη εξψηεκα γηα ηε ζχληαμε λνκηθήο
γλσκνδφηεζεο:
«Εάλ βάζεη ηοσ Οργαληζκού Εζωηερηθής Υπερεζίας ηες Δ.Ε.Υ.Α., είλαη λόκηκε ε
ηοποζέηεζε ηοσ εργαδοκέλοσ ηες Επητείρεζες, θ… , ζηε ζέζε ηοσ Δηεσζσληή
Δηοηθεηηθώλ θαη Οηθολοκηθώλ Υπερεζηώλ;».

Καηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***
Ι. Σύνηομο ιζηοπικό

Ο εξγαδφκελνο ηεο Γ.Δ.Υ.Α., θ. …. , απαζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζε κε ζχκβαζε
νξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ ηηο 7-12-2017 κε ηελ εηδηθφηεηα ΓΔ ππάιιεινο γξαθείνπ
κέζσ πξνγξάκκαηνο ΟΑΔΓ γηα ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ ΑΜΔΑ. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε ηελ αξ. 222/28-7-2021 απφθαζε ηνπ ΓΣ έγηλε
κεηαηξνπή ηεο ζχκβαζεο ηνπ ζε Ανξίζηνπ Φξφλνπ θαη απφ ηηο 07-09-2021 εξγάδεηαη
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κε ηελ εηδηθφηεηα ΠΔ Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ κε ζχκβαζε ΗΓΑΦ ζχκθσλα κε ηα
πηπρία πνπ δηαζέηεη (πηπρίν ΠΔ Τκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη
Μεηαπηπρηαθφ Τίηιν Σπνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Τνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ) ηα νπνία
έρνπλ ιεθζεί ππφςηλ γηα ηε κηζζνινγηθή θαηάηαμε απηνχ θαη εμέιημε. Φξφλνο
ππεξεζίαο ηνπ ελ ιφγσ εξγαδνκέλνπ σο ΗΓΑΦ κε ηελ ελ ιφγσ εηδηθφηεηα είλαη νη
ηέζζεξηο (4) κήλεο, θαη σο ΗΓΟΦ 3 έηε θαη 9 κήλεο ζηελ εηδηθφηεηα ΓΔ ππαιιήινπ
γξαθείνπ.
Ήδε εξσηάηαη εάλ ν ελ ιφγσ εξγαδφκελνο πιεξνί ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα λα
ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Γ/ζεο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ
Υπεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο.

ΙΙ. Κπίζιμο νομοθεηικό και κανονιζηικό πλαίζιο
Καη’ άπθπ. 7 ν. 1069/1980 νξίδεηαη φηη «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’ άπθπ. 21 ν. 1069/1980 φηη «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".
Δπνκέλσο, γηα πάζεο θχζεσο ζέκαηα νξγάλσζεο, αξκνδηνηήησλ, ηνπνζεηήζεσλ
πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο, εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθψο νη δηαηάμεηο ηνπ
ηζρχνληνο θάζε θνξά Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο, ν νπνίνο απνηειεί ην
θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δεζκεχεη ηελ Δπηρείξεζε ζηα ζρεηηθά δεηήκαηα
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πξνζσπηθνχ. Καζφζνλ δε αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηεο Δπηρείξεζεο ηα αξκφδηα φξγαλα
εθαξκφδνπλ ηηο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ θαζνξίδνληαη ηφζν απφ ηα
ΔΛΠ (λ. 4308/2014) (βι. θαη ΣΛΟΤ 357/2017).

Σχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ΟΕΥ ηηρ Δ.Ε.Υ.Α., ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ ππ’ αξ.
39/2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο, εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξ. πξ. 103058/2018 απφθαζε ηνπ
Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο …. θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ ΔηΚ (ΦΔΚ Β’
3097/31-7-2018), θαη εηδηθφηεξα ζην άπθπο 14ο «Ειδικόηηηερ - Πποζόνηα Οπγανικέρ Θέζειρ» νξίδνληαη σο απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή
Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ «Τππηθά πξνζφληα: Πηπρίν ή δίπισκα
νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ΑΕΙ ή δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ηεο αιινδαπήο ή ηεο εκεδαπήο
κε δσλαηόηεηα σπογραθής ηζοιογηζκού. Ιδηαίηεξα αμηνινγνχκελα πξνζφληα: α)
επηαεηή πξνυπεξεζία ζηελ εηδηθφηεηά ηνπ β) πεληαεηήο πξνυπεξεζία ζε ζέζε
πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο ή επηαεηήο πξνυπεξεζία ζε ζέζε πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο
ζηνλ δεκφζην, επξχηεξν δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα γ) γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, δ)
γλψζε H/Y». Πεξαηηέξσ, ζην άπθπο 46ο «Κάλςτη οπγανικών θέζευν» φηη «1.Ο
αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο
επηρείξεζεο ζχκθσλα πάληνηε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Γηα ηελ πιήξσζε ησλ
νξγαληθψλ ζέζεσλ απαηηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ παξφληα νξγαληζκφ γεληθά
πξνζφληα δηνξηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Επηπιένλ 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 14 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1069/80, ηνπ ΠΔ.50/2001
φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ο πξνζιακβαλφκελνο πξηλ θαιχςεη
ηε ζρεηηθή νξγαληθή ζέζε, δηαλχεη ην ζηάδην ηεο δνθηκαζίαο. Σην δνθηκαζηηθφ ρξνληθφ
δηάζηεκα ζεσξείηαη δφθηκνο θαη ε εξγαζηαθή ηνπ ζρέζε δηέπεηαη απφ ηνλ Ο.Ε.Υ.». Σην
άπθπο 49ο «Ππόζλητη ηακηικού πποζυπικού» φηη «1. Η πξφζιεςε ηνπ ηαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ γίλεηαη εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο θαη πάγηεο αλάγθεο ηεο
επηρείξεζεο, απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ βεβαηψλνληαη κε γξαπηέο εηζεγήζεηο ηνπ
Δηεπζπληή. Κάζε πξνζιακβαλφκελνο πξέπεη λα έρεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Ο.Ε.Υ.
πξνζφληα ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 2. Η πξφζιεςε ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
γίλεηαη απφ ην Δ.Σ. ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
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λνκνζεζίαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γελ. Δ/ληή θαη θαηφπηλ πξνθήξπμεο ηεο ζέζεο. 3.
Κάζε πξφζιεςε είλαη δνθηκαζηηθή. Ο τρόλος ηες δοθηκής είλαη δύο έηε πραγκαηηθής
σπερεζίας, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε απφιπζε, αλ ν εξγαδφκελνο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηα
θαζήθνληα ηεο εηδηθφηεηαο γηα ηελ νπνία πξνζιήθζεθε. Τν αξγφηεξν κέζα ζε έλα κήλα
απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ έηνπο ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο ην Δηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην πξέπεη λα απνθαζίζεη γηα ηελ έληαμε ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ή ηελ απφιπζε
ηνπ. Αλ δελ απνθαλζεί, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε πξφζιεςε
γίλεηαη απηνδίθαηα νξηζηηθή.».
Με ην άξζξν 14ν θαζνξίζηεθε σο ηππηθφ πξνζφλ εθηφο ηνπ απαηηνχκελνπ πηπρίνπηίηινπ ζπνπδψλ θαη ην δηθαίσκα ππνγξαθήο ηζνινγηζκνχ, ν νπνίνο απνηειεί
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δπηρείξεζεο. Γηα ηελ ππνγξαθή ρξεκαηννηθνλνθψλ
θαηαζηάζεσλ απαηηείηαη θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία εμπειπία και άδεια ΛογιζηήΦοποηεσνικού Α΄ ηάξηρ απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην (άξζξν 56 παξ. 4 λ.
4308/2014).
Ζ δφθηκε, δε, ππεξεζία πξέπεη λα δηαλπζεί ζηελ εηδηθφηεηα ζηελ νπνία πξνζειήθζε
ν ππάιιεινο. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε , σο ρξφλνο έλαξμεο ηεο δφθηκεο
ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ λνείηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηελ εηδηθφηεηα ΠΔ
δηνηθεηηθνχ- νηθνλνκηθνχ απφ 07-09-2021. Δπνκέλσο, δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ
απαηηνχκελε δνθηκαζηηθή ππεξεζία (2εηή).

ΙΙΙ. Επί ηος επυηήμαηορ
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, θαη δεδνκέλνπ φηη ν ελ ιφγσ εξγαδφκελνο, …. α) δελ έρεη
ζπκπιεξψζεη ηελ απαηηνχκελε δφθηκε ππεξεζία πνπ απαηηεί ην άξζξν 46 ηνπ ΟΔΥ
γηα ηελ θάιπςε νξγαληθήο ζέζεο, ζηελ εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ηνπνζεηήζεθε κεηά ηελ
πξφζιεςε ηνπ σο ΗΓΑΦ, ΠΔ Γηνηθεηηθψλ- Οηθνλνκηθψλ, θαη β) ελφςεη ηνπ φηη o
OEY πξνβιέπεη γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Γ/ληή Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ
Υπεξεζηψλ, εθηφο ηνπ ζπλαθνχο πηπρίνπ ζπνπδψλ, θαη «δηθαίσκα ππνγξαθήο
ηζνινγηζκνχ», ν εξγαδφκελνο ,δε, δελ θαηέρεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα γηα ηελ
ππνγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, θαη δε ηνπ
ηζνινγηζκνχ ηεο, θαηά ηε γλψκε καο ο εν λόγυ επγαζόμενορ δεν πληποί ηιρ
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απαιηούμενερ από ηον ΟΕΥ (άπθπ. 14, 46 και 49) για ηην κάλςτη ηηρ θέζηρ ηος
Πποφζηαμένος ηηρ Δ/ζηρ Διοικηηικών – Οικονομικών Υπηπεζιών ηηρ Δ.Ε.Υ.Α.

Αζήλα, 18-01-2021
Οη γλσκνδνηνχληεο δηθεγφξνη

Πάλνο Επγνχξεο

Σβεηιάλα (Εέηα) Επγνχξε
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