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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Από τη Δ.Ε.Υ.Α. ερωτάται ποια η τύχη του προσωπικού της επιχείρησης
σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης αυτής βάσει του άρθρου 262 ΔΚΚ
σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Ν. 1069/80 όπως τροποποιημένο
ισχύει (άρθρο 40 Ν. 3801/2009) καθώς και εάν επηρεάζεται η μεταφορά
του εν λόγω προσωπικού από το σχέδιο νόμου το οποίο τροποποιεί το
άρθρο 11 του Ν. 3812/2009.
Επί του ανωτέρω ερωτήματος έχω να παρατηρήσω τα κατωτέρω:
Ν. 1069/1980
Άρθρο 1
…
Αι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως λειτουργούν υπό μορφήν
Δημοτικής

ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την

διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της
αρμοδιότητός των καθώς και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των

υπό

των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των
σχετικών διατάξεων του "Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος".

Ν. 3463/2006
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 226
1

Λύση
1. Δημοτική ή κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την
πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία
λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό
διάστημα άνω των δύο (2) ετών.
2. Ση Λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την
εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν
περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.
3. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από
το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

Ν.3801/2009
Άρθρο 40
Ρυθμίσεις θεμάτων Φ.Τ.Σ.Α., Υ.Ο..Δ.Α. και Δ.Ε.Τ.Α.
6.

α. Προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Τ.Α.), που
έχουν συσταθεί κατ` εφαρμογή του ν. 1069/1980 ή σχετικών ειδικών
νόμων, οι οποίες λύθηκαν ή λύονται, εφόσον υπηρέτησε σε αυτές, επί μία,
τουλάχιστον, διετία, πριν από τη λύση τους με την ανωτέρω σχέση εργασίας,
είναι δυνατόν να ενταχθεί ή να μεταφερθεί, αντιστοίχως, στον οικείο Δήμο
ή σε νομικά πρόσωπα αυτού.
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β. Η ένταξη ή η μεταφορά γίνεται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό
οργάνου, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και
συντελείται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές οργανικές θέσεις
αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. ε περίπτωση ανυπαρξίας τούτων,
συνιστώνται, με την ίδια πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου,
προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται μόλις κενωθούν με
οποιονδήποτε τρόπο.
γ. Σο ύφος της αμοιβής του εντασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπικού
διέπεται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ισχύουν, εκάστοτε,
για το προσωπικό των Ο.Σ.Α., λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας
τους, η οποία διανύθηκε στην οικεία Δ.Ε.Τ.Α..
δ. i. Η σχετική αίτηση ένταξης για το προσωπικό των Δ.Ε.Τ.Α. οι οποίες
έχουν λυθεί υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος
της παρούσας.
ii. ε κάθε περίπτωση η απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου λαμβάνεται
μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της, κατά το προηγούμενο εδάφιο,
σχετικής αίτησης ή από την ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσεως της
Δ.Ε.Τ.Α..
ε. Οι πράξεις του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου εκδίδονται μέσα σε δύο
(2) μήνες από τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού υμβουλίου και
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
στ. Οι ρυθμίσεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις
που παραχωρείται, κατά χρήση, από Δ.Ε.Τ.Α. το δίκτυο Τδρευσης ή
Αποχέτευσης της στην ΕΤΔΑΠ Α.Ε..
7. τις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγεται και το τακτικό
διαβαθμισμένο προσωπικό Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων φορέων, που

3

έχει μεταταγεί σε Δ.Ε.Τ.Α. κατ` εφαρμογή των άρθρων 7 παρ. 5 του ν.
1069/1980 (ΥΕΚ 191 Α) και 27 παρ. 9 του ν. 3013/2002 (ΥΕΚ 102 Α).

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι σε περίπτωση λύσης
Δ.Ε.Υ.Α. το προσωπικό το οποίο υπηρέτησε επί διετία πριν από τη
λύση τους στην επιχείρηση, μεταφέρεται στον οικείο Δήμο ή σε
νομικά πρόσωπα αυτού και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις.
Το

προσωπικό

μεταφέρεται

με

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου κατά την ως άνω αναφερόμενη διαδικασία και τη
σχετική προθεσμία.
Όσον αφορά, περαιτέρω, στο ερώτημα εάν εφαρμόζεται στις ΔΕΥΑ η
παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 όπως αντικαθίσταται
από το σχέδιο νόμου «επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος
στήριξης της ελληνικής οικονομίας» μπορούν να παρατηρηθούν τα
κατωτέρω:
Άρθρο 3 του σχεδίου νόμου «επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»:
η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 αντικαθίσταται ως
εξής: «Ειδικά στους κρατικούς φορείς του δημοσίου τομέα των περιπτώσεων
α και β της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α’ 65), για
τον

υπολογισμό

του

λόγου

της

προηγουμένης

παραγράφου,

συνυπολογίζονται στις προσλήψεις και οι τυχόν μεταφορές και εντάξεις
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ έως και
θ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 με εξαίρεση τις μεταφορές
προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3852/2010.

Ν.3833/2010
Άρθρο 11
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Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο
αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού
και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος
συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε
αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την
31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν στο σύνολο
του έτους αυτού.
(…)

Ν.3812/2009
Άρθρο 1
Σροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(ΥΕΚ 28 Α), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. τις 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 (ΥΕΚ 65 Α) και τις μεταγενέστερες
συμπληρώσεις του, πριν από την τροποποίηση του με το άρθρο 51 του ν.
1892/1990 (ΥΕΚ 101 Α). τον κατά τα πιο πάνω δημόσιο τομέα και για
την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και μόνο υπάγονται επίσης:
α. Η Προεδρία της Δημοκρατίας, ως προς το μόνιμο προσωπικό της.
β. Η Βουλή των Ελλήνων, ως προς το προσωπικό της, σύμφωνα με τα όσα
ορίζει ο Κανονισμός της.
γ. Οι Οργανισμοί Σοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και
οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους.
δ. Οι συνταγματικώς κατοχυρωμένες ή μη Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.
ε. Οι Σοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Σ.Ε.Δ.Κ.), η Κεντρική
Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και η Ενωση
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.).
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στ. Οι Σοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, ως προς το
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου.
ζ. Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του Διοικητικού
υμβουλίου ή Διοικητή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 49Α
του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους
ανώνυμες εταιρείες.
η. Σα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο
Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του
ετήσιου προϋπολογισμού τους.
θ. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί και ανώνυμες εταιρείες
που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005
(ΥΕΚ 314 Α).
ι. Σο προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας του Φριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του
άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (ΥΕΚ 163 Α), των λοιπών εκκλησιών,
δογμάτων και των κατά το άρθρο 13 του υντάγματος γνωστών θρησκειών,
που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α`, Β` και Γ`:
α. Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού υμβουλίου
του Κράτους και οι ιατροδικαστές.
β. Σο εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Σ.Ε.Ι. και των
με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Σοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο.
γ. Σο ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών ή και τεχνολογικών κέντρων,
ιδρυμάτων και ινστιτούτων
δ. Οι στρατιωτικοί, το μη πολιτικό προσωπικό του Τπουργείου Προστασίας
του Πολίτη (πρώην Δημόσιας Σάξης και πρώην Εμπορικής Ναυτιλίας), το
προσωπικό της Εθνικής Τπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και το ειδικό
ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας.
ε. Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, του κλάδου εμπειρογνωμόνων,
της Ειδικής Νομικής Τπηρεσίας, της Ειδικής Νομικής Τπηρεσίας
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Τπουργείου Εξωτερικών και το προσωπικό της
εξωτερικής υπηρεσίας του ίδιου Τπουργείου που προσλαμβάνεται
επιτοπίως.
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στ. Σο ιατρικό προσωπικό των φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό ύστημα
Τγείας.
ζ. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας του Φριστού, των λοιπών Εκκλησιών, δογμάτων και
των γνωστών θρησκειών.
η. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που
προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους.
Επίσης, επιστημονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης για
έργα έρευνας,
αναστήλωσης,
αποκατάστασης,
συντήρησης
και
διαμόρφωσης μνημείων και έργων τέχνης.
θ. Οι κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και ιπτάμενοι μηχανικοί του θαλάμου
διακυβέρνησης αεροσκαφών, οποιασδήποτε υπηρεσίας ή νομικού
προσώπου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2190/1994, καθώς και
οι πλοηγοί, κυβερνήτες σκαφών και ναυτικοί της Πλοηγικής Τπηρεσίας του
πρώην Τπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και κάθε άλλης πλοηγικής
υπηρεσίας και οι διαιτητές - μεσολαβητές του Οργανισμού Μεσολάβησης
και Διαιτησίας.
ι. Οι μετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες.
ια. Όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς και αυτοί στους
οποίους ανατίθενται διευθυντικά καθήκοντα.
ιβ. Οι παρέχοντες υπηρεσίες με έμμισθη εντολή.
ιγ. Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική χολή Δημόσιας Διοίκησης και
στην Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης.
ιδ. Σο προσωπικό που προσλαμβάνεται από δημόσιες επιχειρήσεις ή
τράπεζες και οι θυγατρικές τους εταιρείες για απασχόληση σε χώρες εκτός
της Ελλάδας όπου έχουν επενδύσει ή επενδύουν, εφόσον η διάρκεια της
σύμβασης του δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η απασχόληση του προσωπικού
αυτού στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της σύμβασης του, απαγορεύεται.
ιε. Σο προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο
διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως
άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των
προσληπτέων στο ΑΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε
έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σο ΑΕΠ
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διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας
περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή
απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων,
εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.
ιστ. Σο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), του Κέντρου Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.), «καθώς και το προσωπικό των μονάδων απεξάρτησης» του
Χυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Χ.Ν.Α.) και του Χυχιατρικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Χ.Ν.Θ.),«.. καθώς και κάθε είδους θεραπευτές
στους ίδιους φορείς για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά
και πρώην τοξικομανείς, καθώς και πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.Β.».
*** Η φράση «καθώς και το προσωπικό των μονάδων απεξάρτησης»
προστέθηκε
και η εντός " " τελευταία φράση αναδιατυπώθηκε ως άνω
με την παρ.1άρθρου 20 Ν.3868/2010,ΥΕΚ Α 129/3.8.2010.
ιζ. Σο προσωπικό νομικών πρόσωπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας
(άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2716/1999).
ιη. Σο προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος
απασχόλησης ανέργων ΑμεΑ, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον
ΟΑΕΔ.»
Ν.1256/1982
Άρθρο 1
Πολυθεσία
6. Η αληθινή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 του νόμου 1232/1982 για
την "επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του
Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις" είναι ότι στο δημόσιο τομέα
περιλαμβάνονται όλοι οι κρατικοί φορείς ανεξάρτητα από το καθεστώς
δημοσίου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου που τους διέπει ήτοι:
α) οι Κρατικές ή Δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκπροσωπούνται από
το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου,
β) οι Κρατικοί ή Δημόσιοι Οργανισμοί σαν κρατικά νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Κατά το άρθρο 19 παρ. 5 του Ν. 1586/1986 (Α 37): "Η
αληθινή έννοια της περίπτωσης β` της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.
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1256/1982 είναι ότι σ` αυτή περιλαμβάνονται και οι οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης".
(…)
Ν.3429/2005
Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)
Κεφάλαιο Α’
Οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και κρατική εποπτεία των
δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών
Άρθρο 1
Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής
1. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού, ως "δημόσια επιχείρηση" νοείται
κάθε
ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό δημόσιο δύναται να ασκεί
άμεσα ή
έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της
κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που
τη
διέπουν.
2. Η άσκηση αποφασιστικής επιρροής από το ελληνικό δημόσιο
τεκμαίρεται όταν
το ελληνικό δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά
πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό δημόσιο ή από
νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό ή άλλες
δημόσιες επιχειρήσεις υπό την έννοια του παρόντος νόμου:
α) είναι κύριοι μετοχών που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ή
β) ελέγχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική της
συνέλευση ή
γ) δύνανται να διορίζουν το ήμισυ πλέον ενός των μελών του διοικητικού
της συμβουλίου ή
δ) χρηματοδοτούν την ετήσια δραστηριότητά της σε ποσοστό άνω του
πενήντα τοις εκατό.
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3. Ψς "δημόσια επιχείρηση" νοείται και κάθε ανώνυμη εταιρεία
συνδεδεμένη με άλλη δημόσια επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42
ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Σο Κεφάλαιο Α΄ του νόμου αυτού εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες
επιχειρήσεις, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες για τις οποίες
εφαρμόζεται το Κεφάλαιο Β΄.
5. Σο Κεφάλαιο Β΄ του νόμου αυτού εφαρμόζεται:
α) στις ανώνυμες εταιρείες των οποίων μετοχές έχουν εισαχθεί προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά (χρηματιστήριο), εφόσον το Δημόσιο
ή τα νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να
συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο με οποιοδήποτε ποσοστό
συμμετοχής,
β) στις ανώνυμες εταιρείες που είναι συνδεδεμένες με τις εισηγμένες
εταιρείες της προηγούμενης περίπτωσης, κατά την έννοια του άρθρου 42ε
παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920,
γ) στις ανώνυμες εταιρείες ως προς τις οποίες έχει αποφασιστεί η έναρξη
διαδικασιών αποκρατικοποίησης δια της εισαγωγής μετοχών τους σε
οργανωμένη αγορά, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002 (ΥΕΚ 212 Α΄).
*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: χ. με αποσπάσεις προσωπικού των εταιρειών της
παρ.5 του παρόντος άρθρου βλ. άρθρο 21 Ν.3581/2007,ΥΕΚ Α 140.
δ) στις ανώνυμες εταιρίες των οποίων το δικαίωμα διορισμού της
πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων της
διοίκησης ή το δικαίωμα άσκησης της διαχείρισης της επιχείρησης έχει
μεταβιβασθεί εν όλω ή εν μέρει από το Δημόσιο σε τρίτους που δεν
αποτελούν πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με απόφαση
της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002 (ΥΕΚ
212 Α`) εφόσον το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου εξακολουθούν να συμμετέχουν στο μετοχικό τους
κεφάλαιο με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής".
*** Η περ. δ΄ προστέθηκε με το άρθρο 42 Ν.3891/2010,ΥΕΚ Α
188/4.11.2010.
6. Με κοινή απόφαση του Τπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του
εποπτεύοντος Τπουργού, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων
του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου αυτού, εφαρμοζομένων αναλόγως, νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εκτός των δημοσίων επιχειρήσεων)
χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό ("Οργανισμοί"), καθώς και
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δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του
Κεφαλαίου αυτού.
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:ύμφωνα με την ΤΑ Υ3/18164/1440/24.3-7.4.2006
(ΥΕΚ 424 Β΄/2006), ισχύουν τα ακόλουθα:
"Εξαιρούμε από το πεδίο εφαρμογής όλων των διατάξεων του
κεφαλαίου Α του ν.3429/2005 "Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμοί
(ΔΕΚΟ)" την ΕΡΓΑ ΟΕ ΑΕ".
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Εξαιρέθηκε με νεότερη ΤΑ 10080/2006 (ΥΕΚ 492
Β`/2006) η
θυγατρική της Ε.Ρ.Σ. Α.Ε εταιρείας με την επωνυμία "ΝΕΑ
ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΗ ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΨΝ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ"
*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Με το άρθρο 1 παρ.4 Ν.3581/2007 "Πώληση και
ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, μακροχρόνιες και
χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις",ΥΕΚ Α
140,ορίζεται ότι: "4. Σα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα
οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α` του ν.
3429/2005 (ΥΕΚ 314 Α`), δύνανται να συνάπτουν για λογαριασμό τους
τις συμβάσεις της παραγράφου 1, με την προϋπόθεση ότι σχέδιο τους έχει
συμπεριληφθεί στα εγκρινόμενα κάθε φορά από τη Διυπουργική Επιτροπή
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, κατά το άρθρο 6 του ν.
3429/2005, επιχειρησιακά τους σχέδια. Η κατάρτιση και σύναψη των ως
άνω συμβάσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα ανωτέρω
Ν.Π.Ι.Δ.. Σα ως άνω Ν.Π.Ι.Δ. δύνανται να παρέχουν πληρεξουσιότητα στην
Κ.Ε.Δ, για την κατάρτιση και σύναψη των συμβάσεων αυτών".
*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με το άρθρο 56 παρ.4 και 5 Ν.3691/2008, ΥΕΚ Α
166/5.8.2008,ορίζεται ότι:
"4. Για τις δημόσιες επιχειρήσεις επί των οποίων συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005,
ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του νόμου αυτού, και
οι οποίες εμφανίζουν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα με βάση τον
τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό ή επιχορηγούνται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό για τη λειτουργία τους, η προσφυγή στον Οργανισμό
Μεσολάβησης και Διαιτησίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν.
1876/1990 (ΥΕΚ 27 Α`), δύναται να γίνει μόνο με κοινή απόφαση
εργαζομένων και επιχείρησης και μετά από σύμφωνη γνώμη της
Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του
άρθρου 10 του ν. 3429/2005.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την κατάθεση του στη
Βουλή των Ελλήνων".
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα
μεταφορά και ένταξη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου στους φορείς
των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.
1256/1982

ήτοι

σε

Κρατικές

ή

Δημόσιες

υπηρεσίες

όπως

εκπροσωπούνται από το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου ή από
Κρατικούς

ή

Δημόσιους

Οργανισμούς

σαν

κρατικά

νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου όπως αληθώς ερμηνεύεται από το άρθρο
19 παρ.5 του Ν. 1586/1986 και περιλαμβάνει και τους Ο.Τ.Α. από
τους φορείς των περιπτώσεων στ έως και θ ήτοι από τοπικό οργανισμό
εγγείων βελτιώσεων ως προς το προσωπικό του με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από τράπεζες στις
οποίες ο διορισμός Προέδρου ή Διοικητή υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 49 Α του Κανονισμού

της Βουλής, τις θυγατρικές

τους ανώνυμες εταιρείες, από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά
50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και από τις
δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανώνυμες εταιρείες που
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005 ήτοι
επιχειρήσεις με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας στις οποίες το
ελληνικό Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου χρηματοδοτούμενο από το Δημόσιο ή
από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ποσοστό άνω του
πενήντα τις εκατό ή άλλες δημόσιες επιχειρήσεις ασκεί άμεσα ή
έμμεσα αποφασιστική επιρροή κατά τις ανωτέρω διακρίσεις του
νόμου

ή

και

νομικά

πρόσωπα

ιδιωτικού

δικαίου

χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου («Οργανισμοί») σε ποσοστό άνω του πενήντα τις εκατό και
δημόσιες

επιχειρήσεις

που

έχουν

εξαιρεθεί

από

το

πεδίο

εφαρμογής του νόμου τα οποία με ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού έχουν υπαχθεί
στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου, αυτή λογίζεται ως νέα

12

πρόσληψη

με

εξαίρεση

τις

μεταφορές

προσωπικού

που

προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3852/2010.

Επομένως,

από

τα

ως

άνω

σε

συνδυασμό

ερμηνευόμενα

συμπερασματικά προκύπτει ότι σε περίπτωση που Ο.Τ.Α. μεταφέρει ή
εντάσσει στο νομικό πρόσωπο του Δήμου προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου από τους ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενους φορείς
και μόνο στις περιπτώσεις που δεν πρόκειται για μεταφορά προσωπικού
με βάση τις διατάξεις του Καλλικράτη ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων
102, 103, 104, 108, 109, 110, 111 συνυπολογίζεται στις προσλήψεις
και η μεταφορά του προσωπικού αυτού για τον υπολογισμό του λόγου 1
προς 5 που απαιτεί ο Ν. 3833/2010.

Περαιτέρω, και ενόψει της αποκλειστικής απαρίθμησης τόσο των φορέων
υποδοχής του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου όσο και αυτών από τους οποίους το προσωπικό αυτό
μεταφέρεται

προκύπτει

ότι

σε

περίπτωση

που

προσωπικό

μεταφέρεται στο Δήμο με βάση τόσο τις διατάξεις του Ν.3852/2010
όσο και άλλες διατάξεις όπως το Ν. 3463/2010 (λόγω συγχώνευσης ή
λύσης και εκκαθάρισης δημοτικής ή κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ
βλ. π.χ. άρθρα 262 και 269 που αφορούν τη λύση και εκκαθάριση
δημοτικής επιχείρησης και μεταφορά του προσωπικού κατά την
αναφερομένη στα εν λόγω άρθρα διαδικασία) και δεν προέρχεται από
τους

ανωτέρω

αποκλειστικά

αναφερομένους

φορείς

ήτοι

προέρχεται για παράδειγμα από δημοτική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού όπως οι ΔΕΥΑ (σημειωτέον ότι η
περίπτωση γ του άρθρου 14 Ν.2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 και η οποία αναφέρει ότι στις διατάξεις
του νόμου υπάγονται οι Ο.Σ.Α. και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους δεν
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περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 του σχεδίου νόμου) τότε η μεταφορά ή ένταξη
δεν λογίζεται ως νέα πρόσληψη και δεν συνυπολογίζεται για τον
υπολογισμό
παραγράφου

του
1

λόγου
του

των
Ν.

προσλήψεων

3819/2009

(1

που

προς
ισχύει

5)

της

στους

αναφερομένους φορείς της παρ.1 του Ν.3812/2009.

Αθήνα, 14.12.2010
Ο γνωμοδοτών δικηγόρος
Πάνος Ζυγούρης
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