ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
(αρ. πρ. εις. ΕΔΕΥΑ 2816/28-12-2021)

Δηέζε απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Τ.Α.) ην θάησζη εξψηεκα
γηα ηε ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο:
«Σηε Δ.Ε.Υ.Α. ππεξεηεί ππάιιεινο ΙΔΑΦ, ΠΕ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, θάηνρνο
δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο, ν νπνίνο έρεη νινθιεξώζεη ηελ δόθηκε ππεξεζία ηνπ. Οη
άιιεο εηδηθόηεηεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη εξγαδόκελνη ζηελ Τερληθή Υπεξεζία
ηεο Δ.Ε.Υ.Α. είλαη: ΔΕ Υδξαπιηθώλ – Καηακεηξεηώλ, ΔΕ Τερληηώλ – Υδξαπιηθώλ
θαη ΥΕ Εξγαηώλ Γεληθώλ Καζεθόληωλ. Εξωηάηαη ζε πνηα νξγαληθή ζέζε πξέπεη
λα ηνπνζεηεζεί ν ελ ιόγω εξγαδόκελνο βάζεη ηνπ ηζρύνληνο Οξγαληζκνύ
Εζωηεξηθήο Υπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Υ.Α.;».
Καηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε ζην ηεζέλ εξψηεκα.

***
Ι. Ευαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
Βάζεη ηνπ άρθροσ 7 παρ. 1 ν. 1069/1980 νξίδεηαη φηη «1. Γη` Οξγαληζκνχ
Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ζπληαζζνκέλνλ δη` απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο επηρεηξήζεσο, εγθξηλνκέλεο ππφ ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κεηά γλψκελ ησλ
νηθείσλ Γεκνηηθψλ ή Κνηλνηηθψλ πκβνπιίσλ, 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.».
Ζ αλσηέξσ δηάηαμε θαζηδξχεη ηελ ππνρξέσζε εθάζηεο Γ.Δ.Τ.Α. λα ςεθίδεη δηθφ ηεο
Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (εθεμήο ΟΔΤ) ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ
Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, θαηφπηλ γλψκεο ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαη
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο ΟΔΤ σο θαλνληζηηθή πξάμε
θαζνξίδεη ηελ νξγάλσζε, ηε ζχλζεζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο
Γ.Δ.Τ.Α., ηνλ αξηζκφ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο
Δπηρείξεζεο, θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο αλάινγα
κε ηελ εηδηθφηεηα, ηελ εθπαίδεπζε ηνπο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ
απηψλ.
χκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α., ν
νπνίνο εγθξίζεθε κε η ελ ππ’ αξ. 36/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηρείξεζεο, ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 55/2017 απφθαζε ηνπ Γ.., θαη εθ λένπ
κε ηελ ππ’ αξ. 54/2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο
Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (ΦΔΚ Β’ 5779/2020), ζην άρθρο 4 «Κάιπςε
ζέζεσλ Πξντζηαµέλσλ νξγαληθψλ µνλάδσλ» νξίδεηαη φηη «Ο Γεληθφο ∆ηεπζπληήο
πξνζιαµβάλεηαη µε απφθαζε ηνπ ∆.. θαη πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο
∆.Δ.Τ.Α. Οη ∆ηεπζπληέο ησλ Τπεξεζηψλ (∆ηνηθεηηθψλ & Οηθνλνµηθψλ θαη Σερληθψλ)
επηιέγνληαη µε απφθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. Οη Πξντζηάµελνη ησλ
ηµεµάησλ νξίδνληαη µε απφθαζε ηνπ ∆.. χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γελ.
∆ηεπζπληή.».
ην άρθρο 8 «Γηάξζξσζε Τπεξεζηψλ» ε Σερληθή Τπεξεζία δηαξζξψλεηαη σο
εμήο:«.......3. Σερληθή Τπεξεζία 3.1. Γηεπζπληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο
3.2. Σκήκα Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο - Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ – Πνηνηηθνχ
Διέγρνπ
3.2.1.

Γξαθείν

Λεηηνπξγίαο,

πληήξεζεο,

ζπλδέζεσλ

Γηθηχνπ

Δμσηεξηθνχ Τδξαγσγείνπ & Γεμακελψλ Καηαλάισζεο & Διέγρνπ

χδξεπζεο,

3.2.2. Γξαθείν

ιεηηνπξγίαο

& πληήξεζεο

Γηθηχνπ

Απνρέηεπζεο,

ΚΑΑ,

Αληιηνζηαζίσλ θαη πλδέζεσλ Γηθηχνπ Απνρέηεπζεο - Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο
Βηνινγηθνχ ηαζκνχ - Δξγαζηεξίνπ & Διέγρνπ – Υεκείν».
Πεξαηηέξσ, ζην άρθρο 9 «Δηδηθφηεηεο – Πξνζφληα – Οξγαληθέο ζέζεηο» νξίδεηαη φηη
«….ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΘΔΔΩΝ «.........3. Σερληθή
Τπεξεζία
3.1. Γηεπζπληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο
ΜΗΑ (1) ΘΔΖ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ
3.2. Σκήκα Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο - Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ – Πνηνηηθνχ
Διέγρνπ
ΜΗΑ (1) ΘΔΖ ΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ
3.2.1 Γξαθείν ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, ζπλδέζεσλ δηθηχνπ χδξεπζεο, εμσηεξηθνχ
πδξαγσγείνπ θαη δεμακελψλ θαηαλάισζεο θαη ειέγρνπ
ΟΥΣΩ (8) ΘΔΔΗ ΓΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ – ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΣΩΝ
ΓΤΟ (2) ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΣΩΝ ΤΔ ΓΔΝΗΚΩΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΩΝ
ΜΗΑ (1) ΘΔΖ ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ
3.2.2.

Γξαθείν

ιεηηνπξγίαο

θαη

ζπληήξεζεο

δηθηχνπ

απνρέηεπζεο,

ΚΑΑ,

αληιηνζηαζίσλ θαη ζπλδέζεσλ δηθηχνπ απνρέηεπζεο - ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο
βηνινγηθνχ ζηαζκνχ - εξγαζηεξίνπ θαη ειέγρνπ – ρεκείν.
ΜΗΑ (1) ΘΔΖ ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΩΝ –ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ»

ην άρθρο 24 «Κάιπςε Οξγαληθψλ Θέζεσλ» φηη « 1. Ο αξηζµφο ησλ ζέζεσλ ηνπ
ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζνξίδεηαη µε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 2. Γηα ηελ
πιήξσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ απαηηνχληαη ηα πξνβιεπφµελα απφ ηνλ παξφληα
νξγαληζµφ γεληθά πξνζφληα δηνξηζµνχ ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο λνµνζεζίαο. Δπηπιένλ θαλέλα πξφζσπν δελ µπνξεί λα θαηαιάβεη
νξγαληθή ζέζε, αλ δελ έρεη ηα απαηηνχµελα γηα θάζε ζέζε ηππηθά θαη νπζηαζηηθά
πξνζφληα, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο Καλνληζµνχ. 3. Ο

πξνζιαµβαλφµελνο πξηλ θαιχςεη ηε ζρεηηθή νξγαληθή ζέζε, δηαλχεη ην ζηάδην ηεο
δνθηµαζίαο. ην δνθηµαζηηθφ ρξνληθφ δηάζηεµα ζεσξείηαη δφθηµνο θαη ε εξγαζηαθή
ηνπ ζρέζε δηέπεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Τ.».

ΙΙ. Επί τοσ ερωτήματος
Γεδνκέλνπ φηη ν ηζρχνλ ΟΔΤ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. πξνβιέπεη κία κφλν ζέζε ΠΔ Μεραληθψλ,
απηή ηνπ Γηεπζπληή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, θαη ε νπνία είλαη θελή, θαη ν ελ ιφγσ
εξγαδφκελνο ΗΓΑΥ ηπγράλεη θαηεγνξίαο-εηδηθφηεηαο ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ,
θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ν νπνίνο έρεη νινθιεξψζεη ηελ δφθηκε ππεξεζία
ηνπ, θαη ελφςεη ηνπ φηη ν ΟΔΤ δελ απαηηεί ηελ πξνεγνχκελε πξνυπεξεζία ζε άιιε
ζέζε επζχλεο ηεο Δπηρείξεζεο (ι.ρ. Σκήκαηνο) γηα ηελ δπλαηφηεηα πιήξσζεο ηεο
ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή Σ.Τ., ν ελ ιφγσ εξγαδφκελνο πξέπεη, θαηά ηε γλψκε καο, λα
ηνπνζεηεζεί κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο Δπηρείξεζεο ζηε θέση τοσ Διεσθσντή
Τετνικών Υπηρεσιών.
(Τα αλωηέξω ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ελ ιόγω εξγαδόκελνο πξνζειήθζε ζηελ
Επηρείξεζε ωο ΠΕ ζύκθωλα κε ηελ πξνθήξπμε πιήξωζεο ηεο ζρεηηθήο
πξνθεξπζζόκελεο ζέζεο)

Αζήλα, 25-01-2022
Οη γλσκνδνηνχληεο δηθεγφξνη

Πάλνο Επγνχξεο

βεηιάλα (Εέηα) Επγνχξε

