ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ υπ’αρικμ. πρωτ. 2449/ 18-05-2018 ερωτιματοσ
τθσ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α με κζμα:
«Εάν είναι δυνατόν να τοποκετθκεί εργαηόμενοσ, που ζχει μεταταγεί
με μεταφορά κζςθσ ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. ςε κζςθ υπευκφνου τμιματοσ ςτθν
οικονομικι υπθρεςία για τθν οποία κζςθ ζχει τα τυπικά προςόντα
χωρίσ προθγοφμενθ τροποποίθςθ του ΟΕΥ;»

Κατά τθ γνϊμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:

*****

Α. ΤΠΟΧΡΕΩΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Τα ηθτιματα που ανακφπτουν αναφορικά με το προςωπικό των Δ.Ε.Υ.Α.
και τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ, ρυκμίηονται από το άρθρο 7
του ν. 1069/1980 «περί Επιχειρήςεων Υδρευςησ - αποχζτευςησ».

Συγκεκριμζνα, ορίηεται ότι « Δι` Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ
ςυνταςςομζνον

δι` αποφάςεωσ του Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ

επιχειρήςεωσ, εγκρινομζνησ υπό του Υπουργοφ
γνϊμην

των

οικείων

Δημοτικϊν

κακορίηεται

θ

οργάνωςισ,

υπθρεςιών,

ο

αρικμόσ

θ

Εςωτερικϊν

ή Κοινοτικϊν

μετά

Συμβουλίων,

ςφνκεςισ και θ αρμοδιότθσ των

των

κζςεων

του

πάςθσ

φφςεωσ

προςωπικοφ αναλόγωσ προσ τασ ανάγκασ τθσ επιχειριςεωσ, ι κατά

1

μιςκολογικά κλιμάκια κατανομι των κζςεων του προςωπικοφ
καθ` ομάδασ ειδικοτήτων και αναλόγωσ τησ βαθμίδοσ εκπαιδεφςεωσ,
αι αποδοχαί, ωσ και ο τρόποσ προςλήψεωσ και απολφςεωσ και το
αρμόδιον προσ τοφτο όργανον.»
Επομζνωσ, όπωσ προκφπτει από το ωσ άνω κεςμικό πλαίςιο, τα
ηθτιματα ςχετικά με το προςωπικό ρυκμίηονται από τον Οργανιςμό
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (ΟΕΥ). Τυχόν μεταβολζσ, όπωσ ςφςταςθ νζασ
κζςθσ και τοποκζτθςθ υπαλλιλου ςε οριςμζνθ κζςθ για τθν οποία δεν
υπάρχει πρόβλεψθ ςτον υπό ιςχφ ΟΕΥ, πρζπει να γίνει τροποποίθςθ
του παρόντοσ Οργανιςμοφ με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 του ν.
1069/1980.
Η διενζργεια τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ είναι υποχρεωτική κακότι
θ ωσ άνω διάταξθ ορίηει κατά τρόπο οριςτικό και ςαφι ότι τυχόν
μεταβολζσ, όπωσ ςφςταςθ νζασ κζςθσ, κακορίηονται από τον
Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ.
Εάν δε δεν διενεργθκεί τροποποίθςθ ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηει το
άρκρ. 7 του ν. 1069/1980, οιαδιποτε μεταβολι αναφορικά με το
προςωπικό που διενεργείται πάςχει νομιμότητασ.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΕΤ
Προκειμζνου να είναι νόμιμθ θ τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ πρζπει να
γίνουν οι εξισ ενζργειεσ:
1) Ειςιγθςθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α. περί τθσ
τροποποίθςθσ με ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτισ μεταβολζσ που
πρόκειται να διενεργθκοφν, βάςει του άρθρ. 6 παρ. 11 του ν.
1060/1980 και του ΟΕΤ τησ Δ.Ε.Τ.Α.
2) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α για τθν
τροποποίθςθ του ΟΕΥ, και θ οποία κα αναφζρεται με τρόπο
ςαφι και οριςμζνο ςτισ διενεργοφμενεσ τροποποιιςεισ, που
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λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν,
όπωσ ορίηεται ςτο άρθρ. 4 παρ. 5 του ν. 1069/1980.1
3) Βεβαίωςθ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. για τθν
κάλυψθ τθσ μιςκολογικισ δαπάνθσ που κα προκφψει από τθ
ςφςταςθ νζασ κζςθσ
4) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί αναμόρφωςθσ
προχπολογιςμοφ του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ.
5) Δθμοςίευςθ του Τροποποιθμζνου ΟΕΥ ςτο Φφλλο Εφθμερίδασ
τθσ Κυβερνιςεωσ

Γ.
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ
ΑΚΗΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ
ΜΕΧΡΙ
ΣΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΟΕΤ

ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Η άςκθςθ εκ μζρουσ του εργαηομζνου προςωρινών καθηκόντων
είναι νόμιμθ μζχρι να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ τροποποίθςθσ,
μζχρι δθλαδι αυτι να δθμοςιευκεί ςτο ΦΕΚ. Ωςτόςο, θ δυνατότθτα
αυτι μπορεί να αςκείται για ζνα εφλογο χρονικό διάςτημα ενϊ δεν
μπορεί να αςκείται καταχρθςτικά ι εικονικά, και δθ να χρονοτριβοφν
εςκεμμζνα τα αρμόδια όργανα να λάβουν τισ ςχετικζσ αποφάςεισ.
Επομζνωσ, προσ απάντθςθ του ερωτιματοσ ςασ είναι υποχρεωτικι θ
διενζργεια τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Υπθρεςίασ (ΟΕΥ) ωςτόςο υπάρχει θ δυνατότθτα εργαηόμενοσ
να αςκεί προςωρινά κακικοντα, και εν προκειμζνω υπευκφνου
τμιματοσ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ τροποποίθςθσ, για εφλογο χρονικό διάςτθμα.

Ακινα, 30/05/2018
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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«Αι
αποθάζεις
ηοσ
Διοικηηικού
πλειοψηθίαν ηων παρόνηων, εν ιζοψηθία

1069/1980:

Σσμβοσλίοσλαμβάνονηαι
καη`απόλσηον
επικραηούζης ηης ψήθοσ ηοσ Προέδροσ.»
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