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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. υπ’ αρικμ. πρωτ. 1430/07-092018 ερωτιματοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α ωσ εξισ:
«Εάν είναι δυνατόν Πολιτικόσ Μηχανικόσ που υπηρετεί ωσ
προϊςτάμενοσ ςτη Τεχνική Υπηρεςία του Δήμου…, ο οποίοσ
ςυνταξιοδοτείται ςτισ 31-12-2018, να αποςπαςθεί επί τριετία ςτην
Δ.Ε.Υ.Α. με παράταςη τησ θητείασ του;»

Κατά τθ γνϊμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:
*****
Η απόςπαςη αποτελεί μορφι μετακίνθςθσ/κινθτικότθτασ υπαλλιλων
του ευρφτερου Δθμοςίου τομζα.

Συγκεκριμζνα πρόκειται για

(προςωρινι) απομάκρυνςθ του υπαλλιλου, για οριςμζνο χρονικό
διάςτθμα, από τθν υπθρεςία ςτθν οποία ανικει θ οργανικι κζςθ που
κατζχει και θ ανάκεςθ ςε αυτόν κακθκόντων ςε άλλθ υπθρεςία. Η
μετακίνθςθ αυτι

διενεργείται για τθν κάλυψθ επειγουςϊν

υπθρεςιακϊν αναγκϊν προςωρινοφ χαρακτιρα, και αφορά τθν άςκθςθ
κακθκόντων κλάδου για τον οποίο ο υπάλλθλοσ διακζτει τα
απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα. Ο χρόνοσ τθσ
απόςπαςθσ λογίηεται για κάκε ςυνζπεια ωσ χρόνοσ πραγματικισ
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υπθρεςίασ ςτθ κζςθ τθν οποία ανικει οργανικά. (άρκρ. 12 ν.4440-2016
«Ενιαίο Σφςτθμα Κινθτικότθτασ»).
Κατ’ άρθρ. 15 ν. 4257/2014 ιςχφει ότι «Επιτρζπεται θ μετακίνθςθ
υπαλλιλων από διμο ςε νομικά πρόςωπα ι ιδρφματα του ιδίου διμου,
ι ςε ςφνδεςμο ςτον οποίο ςυμμετζχει ο διμοσ, και αντίςτροφα, κακϊσ
και μεταξφ των φορζων αυτϊν και θ διάκεςθ τουσ για τθν κάλυψθ
υπθρεςιακϊν αναγκϊν, για χρονικό διάςτθμα ζωσ δφο (2) ζτθ, που
μπορεί να παρατακεί για δφο (2) ακόμα ζτθ εφόςον υφίςταται θ
υπθρεςιακι

ανάγκθ.

Εξαιρείται

το

προςωπικό

του

κλάδου

διεκπεραίωςθσ υποκζςεων πολιτϊν των ΚΕΠ το οποίο μπορεί να
μετακινείται με τθν ίδια διαδικαςία ςε αντίςτοιχθ υπθρεςία (ΚΕΠ) εντόσ
του ιδίου διμου και διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 19 του άρκρου
12 του ν. 4071/2012.
2. Η μετακίνθςθ διενεργείται με απόφαςθ του οικείου Δθμάρχου, μετά
από αίτθμα του φορζα υποδοχισ. Ειδικά θ μετακίνθςθ υπαλλιλου
από ι προσ ςφνδεςμο Ο.Τ.Α., διενεργείται με κοινι απόφαςθ του
οικείου Δθμάρχου και του προζδρου του Συνδζςμου.

3. Με τθν απόφαςθ μετακίνθςθσ κακορίηεται ο φορζασ καταβολισ των
αποδοχϊν του προςωπικοφ που μετακινείται.

4. Το προςωπικό μετακινείται με τθν ςχζςθ που υπθρετεί και
εξακολουκεί να διζπεται από το υπθρεςιακό, μιςκολογικό,
αςφαλιςτικό και ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ ςτο οποίο υπαγόταν πριν
τθ μετακίνθςθ του.
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5. Η απόφαςθ μετακίνθςθσ υπόκειται ςτον υποχρεωτικό ζλεγχο
νομιμότθτασ των άρκρων 225 και 238 του ν. 3852/2010.

6. Μετακινιςεισ που ζχουν ιδθ ςυντελεςτεί, ςφμφωνα με τα ανωτζρω,
κεωροφνται νόμιμεσ και εντάςςονται ςτισ ανωτζρω ρυκμίςεισ.»

Σφμφωνα με τθν ωσ άνω εφαρμοςτζα διάταξθ, και κατ’ άρθρ. 1 ν.
1069/1980 «...Οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ
(Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελοφν νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου τησ παρ. 4 του
άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ)...» , δθλαδι
«...επιχειριςεισ Ο.Τ.Α. που ςυνιςτϊνται βάςει ειδικϊν διατάξεων
νόμου, οι οποίεσ διζπουν τθν οργάνωςθ και λειτουργία τουσ, αποτελοφν
αντίςτοιχεσ επιχειριςεισ Ο.Τ.Α. ειδικοφ ςκοποφ.».

Όπωσ ςυνάγεται από τισ ωσ άνω διατάξεισ, εφόςον η Δ.Ε.Τ.Α.
αποτελεί επιχείρηςη του Δήμου, υπάρχει καταρχήν η δυνατότητα κατ’
άρθρ. 15 ν. 4257/2014 να αποςπϊνται (μορφή μετακίνηςησ)
υπάλληλοι του Δήμου, ςτη Δ.Ε.Τ.Α. αυτοφ, για την κάλυψη
υπηρεςιακϊν αναγκϊν, για διάςτημα δφο (2) ετϊν που παρατείνονται
κατά 2 ζτη πλζον, εφόςον υφίςταται υπηρεςιακή ανάγκη.

Η ωσ άνω διάταξθ όμωσ αφορά υπαλλιλουσ με ενεργι ςυμβατικι
ςχζςθ με το Διμο.

Συγκεκριμζνα, βάςει του ν. 3528/2007 «Τπαλληλικόσ Κϊδικασ», άρκρ.
155., όπωσ

αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 59 παρ.1-2 αντίςτοιχα

Ν.4369/2016, «ο υπάλλθλοσ απολφεται αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία
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με τθ ςυμπλιρωςθ του εξθκοςτοφ ζβδομου (67ου) ζτουσ τθσ θλικίασ
του».
Η ωσ άνω διατφπωςθ επιτάςςει τθν απομάκρυνςθ του υπαλλιλου από
τθν υπθρεςία, αυτοδικαίωσ, κατά τρόπο δθλαδι δεςμευτικό, εφόςον
ςυμπλθρϊςει το 67ο ζτοσ τθσ θλικίασ του.
Ωσ προχπόκεςθ για να μπορεί ζνασ υπάλλθλοσ να ενταχκεί ςτθ διάταξθ
του άρκρ. 15 ν. 4257/2014 περί μετακινιςεων εντόσ του ΝΠ ενόσ ΟΤΑ α’
βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτοφ, είναι το αυτονόθτο τησ εν
ενεργεία υπηρεςίασ, δηλαδή τησ φπαρξησ «ενεργοφ» και πραγματικήσ
ςυμβατικήσ ςχζςησ με το Δημόςιο, και δη με το Δήμο. Η ςυμβατικι
αυτι, υπαλλθλικι ςχζςθ, λφεται, μεταξφ άλλων, όταν ο υπάλλθλοσ
ςυμπλθρϊςει το 67ο ζτοσ τθσ θλικίασ του.
Εν προκειμζνω, ο εν λόγω υπάλλθλοσ ςυμπλθρϊνει το νόμιμο όριο
υπθρεςίασ, το 67ο ζτοσ, ςτισ 31-12-2018. Μετά τισ 31-12-2018 θ
υπαλλθλικι του ςχζςθ λφεται και ωσ εκ τοφτου δεν μπορεί να
αποςπαςθεί από τον Δήμο ςτη Δ.Ε.Τ.Α…. για τρία ζτη, δεδομζνου ότι
ςτισ 31-12-2018 θα ζχει εκλείψει ο αναγκαίοσ εκείνοσ νομικόσ δεςμόσ
που του επιτρζπει να ενταχθεί ςτο ςφςτημα εςωτερικήσ κινητικότητασ
μεταξφ Δήμου και νομικϊν προςϊπων αυτοφ και να αποςπαςτεί, που
είναι η ενεργή υπαλληλική ςυμβατική ςχζςη με το Δήμο.

Ακινα, 13-09-2018
Ο Νομικόσ Σφμβουλοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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