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ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ
Επί ερωτήματος σχετικού με το αν οι Δ.Ε.Υ.Α. (Δημοτικές
Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης) υπάγονται στις
διατάξεις του Νόμου 3812/2009 και ειδικότερα αν ισχύουν
για τις Δ.Ε.Υ.Α. οι διατάξεις του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου
με τον οποίο συμπληρώνονται και τροποποιούνται

οι

διατάξεις του άρθρου 14 του Νόμου 2190/1994.
Σύμφωνα με το εναρκτήριο άρθρο του Νόμου 3812/2009
«Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα και άλλες διατάξεις», ήτοι στα πλαίσια προσδιορισμού
του ρυθμιστικού πεδίου του νέου νόμου, ορίζεται ότι:
Άρθρο 1
Τροποποίηση και συμπλήρωση
του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν.
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως
ακολούθως:
«1. Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α`, Β` και Γ`, όπως ισχύουν,
υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός
οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν.
1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις
του, πριν από την τροποποίηση του με το άρθρο 51 του ν.
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1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α). Στον κατά τα πιο πάνω δημόσιο
τομέα και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και
μόνο υπάγονται επίσης: (…)
γ. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους.
Τούτη

η

επιταγή

επαναλαμβάνεται

αυτολεξεί

και

στην

εγκύκλιο «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού και
σύναψης συμβάσεων έργου έτους 2010» του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Συνεπώς η απάντηση στο υποβληθέν ερώτημα είναι πως οι
Δ.Ε.Υ.Α., ήδη εκ του γράμματος του νέου νόμου, σαφώς
υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο αυτού. Επομένως τούτες
οφείλουν

να

εφαρμόζουν

το

Νόμο

3812/2009

με

τις

συμπληρώσεις και τροποποιήσεις που έχει αυτός επιφέρει
στον Νόμο 2190/1994.
Ιδιαίτερης μνείας χρήζουν οι στενές προθεσμίες αιτήσεων που
θέτουν

οι

εγκύκλιοι

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι οποίες
αναλυτικά παρατίθενται και ερμηνεύονται στη συνημμένη
γνωμοδότησή μας.
Αθήνα, 7-1-2010
Πάνος Ζυγούρης
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