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Λάξηζα 11-5- 2009
Αξηζκ. Γλσκ. : – 397–
ΠΡΟ ΣΗΝ
ΔΓ.Δ.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ : Δρώηημα ηης Γ.Δ.Υ.Α. ζτεηικά με ηην σποτρέωζη ηων
δημοηικών

επιτειρήζεων

ύδρεσζης

και

αποτέηεσζης

να

προζλαμβάνοσν αθληηές ποσ έτοσν διακριθεί ζύμθωνα με ηο Ν.
2725/1999.
Στεη. : Το με ημερομηνία 29-4-2009 έγγραθο ηης Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
1.- Σελ § 8 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 2725/1999, (Φ.Δ.Κ. Α΄/121/17-61999),

«Δξαζηηερληθόο

θαη

επαγγεικαηηθόο

αζιεηηζκόο

θαη

άιιεο

δηαηάμεηο», ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
Άρθρο 34 – Παροτές ζε διακρινόμενοσς αθληηές.
8.Αζιεηέο πνπ ζεκεηώλνπλ κία ηνπιάρηζηνλ από ηηο δηαθξίζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ
παξόληνο άξζξνπ επηηξέπεηαη λα δηνξίδνληαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζώλ
δηαηάμεσλ, ζε θελέο ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εθαξκνγή
ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2527/1997.
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2.- Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 ηεο κε αξηζκό 27746/1999 Κνηλήο
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ησλ Τθππνπξγώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο θαη Πνιηηηζκνύ (Φ.Δ.Κ. Β΄/2119/6-12-1999), «Γηνξηζκόο
δηαθξηλόκελσλ αζιεηώλ ζε θελέο ζέζεηο θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα»,
ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
Άρθρο 1 - Διοριζμός διακρινόμενων αθληηών.
1. Αζιεηέο πνπ ζεκεηώλνπλ κία ηνπιάρηζηνλ εμαηξεηηθή αγσληζηηθή δηάθξηζε ζε
αηνκηθά ή νκαδηθά αζιήκαηα, όπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
34 ηνπ Ν.2725/1999, δηνξίδνληαη ζε θελέο ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, γηα ηνπο
νπνίνπο έρεη εθαξκνγή ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α`), όπσο απηό
εθάζηνηε ηζρύεη.
2. Ο δηνξηζκόο γίλεηαη ζε θελέο ζέζεηο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, κόληκνπ ή κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, εθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνη αζιεηέο έρνπλ
ηα απαηηνύκελα από θάζε θνξέα γηα ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο επηζπκνύλ λα δηνξηζζνύλ
γεληθά θαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα θαη δελ ζπληξέρεη ζην πξόζσπν ηνπο λόκηκν θώιπκα
δηνξηζκνύ.

3.- Σελ § 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 1892/1990, (Φ.Δ.Κ. Α΄/101/1990),
«Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζύκθσλα
κε ηελ νπνία :
Άρθρο 51 - Επαναοριοθέηηζη ηοσ δημόζιοσ ηομέα.
1. Ο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 6 ηνπ λ. 1256/1982 δεκόζηνο
ηνκέαο πεξηιακβάλεη κόλν:
α. Τηο θάζε είδνπο δεκόζηεο ππεξεζίεο, πνπ ππάγνληαη ζην λνκηθό πξόζσπν
ηνπ Δεκνζίνπ θαη εθπξνζσπνύληαη από απηό.
"β.Τα θάζε είδνπο Ν.Π.Δ.Δ., εμαηξνπκέλσλ ησλ Χξεκαηηζηεξίσλ Αμηώλ, ηεο
Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Επηηξνπήο Eπνπηείαο ηεο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο, είηε
απηά απνηεινύλ νξγαληζκνύο θαηά ηόπν είηε θαζ` ύιελ απηνδηνίθεζεο."
***Η πεξ.β όπσο είρε ζπκπιεξσζεί κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2198/1994 όπσο
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38)
γ. Τηο θάζε είδνπο θξαηηθέο ή δεκόζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο
θαη νξγαληζκνύο, "θαζώο θαη λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα
πνπ επηδηώθνπλ θνηλσθειείο ή άιινπο δεκόζηνπο ζθνπνύο."
***Η εληόο " " θξάζε πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1943/1991
(ΦΕΚ Α 50)
δ. Τηο ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ ζην λνκηθό πξόζσπν ηνπ Δεκνζίνπ, είηε ζην
ζύλνιό ηνπο είηε θαηά πιεηνςεθία θαη
ε. Τηο θάζε είδνπο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο β` θαη γ` απηνύ ηνπ άξζξνπ, εθηόο από ηηο επηρεηξήζεηο
ησλ Ο.Τ.Α.
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Β.- Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ζέηεη ην
εμήο εξώηεκα :
Από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ εζηάιε έγγξαθν κε ην νπνίν
ελεκεξώλνπλ ηε Γ.Δ.Τ.Α. όηη είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζιάβεη (εάλ
ππάξρνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο) άηνκα-αζιεηέο πνπ έρνπλ δηαθξηζεί
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 8,9 ηνπ Ν. 2725/1999.
Παξαθαινύκε

λα

καο

ελεκεξώζεηε

εάλ

νη

Γ.Δ.Τ.Α.

είλαη

ππνρξεσκέλεο λα πξνβνύλ ζηηο πξνζιήςεηο απηέο αθνύ δελ εληάζζνληαη
ζηνλ επξύηεξν Γεκόζην Σνκέα.
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
Η Πνιηηεία, ζηα πιαίζηα πξναγσγήο ηνπ αζιεηηζκνύ, ηνλ νπνίν
επνπηεύεη θαη πξνζηαηεύεη θαηά ξεηή επηηαγή ηνπ πληάγκαηνο (άξζξν 16
παξ. 9) θαζηέξσζε κε ην Νόκν 2725/1999 θίλεηξα γηα ηνπο δηαθξηλόκελνπο
αζιεηέο,

ηνπο

νπνίνπο

επηβξαβεύεη

εζηθά

θαη

πιηθά

(νηθνλνκηθή

επηβξάβεπζε, δηνξηζκόο ζην δεκόζην θιπ.). Η δπλαηόηεηα δηνξηζκνύ ζην
Γεκόζην Σνκέα, θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ ηειεί ππό
ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ ε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ
Ν. 2725 θαη ε θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο δηαηάμεσο απηήο, σο άλσ
κελεκνλεπνκέλεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο. Οη δηαηάμεηο απηέο
πξέπεη λα εξκελεύνληαη ζηελά γηαηί εηζάγνπλ εμαηξεηηθό δίθαην (βι. ζρεη.
ηΔ 1246/1996 θαη Γλκ ΝΚ 166/2003).
Πιελ όκσο, ν λόκνο απηόο δελ έρεη ηζρύ θαη εθαξκνγή

γηα ηηο

πξνζιήςεηο ησλ αζιεηώλ απηώλ ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ δεκνηηθώλ
επηρεηξήζεσλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαζόζνλ νη επηρεηξήζεηο απηέο
δεν περιλαμβάνονηαι ζηον δημόζιο ηομέα νύηε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 6
ηνπ λ. 1256/1982, σο εμαηξεζείζεο δηα ηνπ άξζξνπ 48 παξ. 4 ηνπ
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1622/1986, νύηε όπσο επαλανξηνζεηήζεθε δηα ηνπ άξζξνπ 51 παξ. 1 ηνπ
λ. 1892/1990

(Βι. ζρεη. Γλ.Ν..Κ. 388/1992, ΣΔ 878/88 , 2854/88,

108/91 ).
πλεπώο, ζην ηεζέλ εξώηεκα από ηε Γ.Δ.Τ.Α. πξνζήθεη ε απάληεζε
όηη απηή δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνβεί ζηηο πξνζιήςεηο ησλ αζιεηώλ
πνπ έρνπλ δηαθξηζεί, γηα ηνπο παξαπάλσ αλαθεξόκελνπο ιόγνπο.

Ο νομικός ζύμβοσλος ηης Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

