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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Με το υπ’αρίκμ. πρωτ. 37/08-01-2019 ζγγραφο τθσ Δ.Ε.Τ.Α ετζκθ ςτθν
Ε.Δ.Ε.Τ.Α το εξισ ερώτθμα:
«Ποίο είναι το ιςχφον ωράριο εργαςίασ των εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Υ.Α για το
Τεχνικό και Διοικθτικό προςωπικό;»
Επί του ανωτζρω ερωτιματοσ προςικει θ εξισ απάντθςθ:

****

φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 1 του άρκρ. 1 ν. 1069/1980 ορίηεται ότι:
«. Οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.)
αποτελοφν νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου τθσ παρ. 4 του άρκρου 252
του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ΚΔΚ), όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο
του ν. 3463/2006 (Α` 114) ζχουν κοινωφελι και μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα
και διζπονται από τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, εφόςον δεν
ορίηεται διαφορετικά από άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ του παρόντοσ, του Κϊδικα
Διμων και Κοινοτιτων και του ν. 3852/2010 (Α` 87).»
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φμφωνα με τον ιςχφοντα Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α,
οποίοσ ζχει εγκρικεί με τθν αρ. πρωτ: 17177/05-07-2006 απόφαςθ του
Γενικοφ Γραμματζα (πρώθν) Περιφζρειασ ….. (ΦΕΚ 1039/Β/01-08-2006 ΔΙΟΡΘ. ΦΑΛΜ. ΦΕΚ 1279/Β/11-09-2006), και ζχει τροποποιθκεί (ΦΕΚ Β’
3062/2016) ορίηονται τα ακόλουκα αναφορικά με το ωράριο εργαςίασ των
εργαηομζνων (άρκρ. 48):

« Χρόνοσ Εργαςίασ

Οι ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ εργαςίασ ορίηονται από τον Γενικό Διευκυντι
αναλόγωσ των ςυνκθκϊν και του τόπου απαςχόλθςθσ, τθρουμζνων των
διατάξεων τθσ Εργατικισ Νομοκεςίασ.

Οι εργαηόμενοι είναι υποχρεωμζνοι για εργαςία πζραν του ωραρίου
(υπερωρίεσ) όταν οι ανάγκεσ τθσ Επιχείρθςθσ το απαιτοφν, κακϊσ και ςε
περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, κακϊσ και κατά τα Σαββατοκφριακα, για τθν
κάλυψθ

των

προγραμματιςμζνων

βαρδιϊν

εργαςίασ

και

για

τθν

αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν με ανάλογθ προςαφξθςθ των
αποδοχϊν τουσ κατά τθν ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία. Για τισ ζκτακτεσ
αποδοχζσ ςυντάςςεται πίνακασ υπερωριϊν ο οποίοσ κεωρείται από τον
Γενικό Διευκυντι και τον Διευκυντι Υπθρεςίασ που ανικει ο εργαηόμενοσ. Ο
πίνακασ Υπερωριϊν τίκεται ςτ τζλοσ εκάςτοτε ζτουσ ςε γνϊςθ του Δ.Σ. με
μζριμνα του Γενικοφ Διευκυντι.

Η μθ τιρθςθ του ωραρίου εργαςίασ (κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ, πρόωρθ
αποχϊρθςθ)

επιφζρει

τθν

αντίςτοιχθ

μείωςθ

των

αποδοχϊν

του

εργαηομζνου, πζραν των πεικαρχικϊν επιπτϊςεων, θ οποία ςε καμία
περίπτωςθ δεν μπορεί να παρακρατείται αναδρομικά πζραν του ενόσ μθνόσ.
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Στισ μθτζρεσ εργαηόμενεσ χορθγείται μειωμζνο ωράριο εργαςίασ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία. Μειωμζνο
ωράριο δικαιοφται να ζχει και ο πατζρασ, εφόςον δεν κάνει χριςθ του
δικαιϊματοσ αυτοφ αποδεδειγμζνα θ εργαηόμενθ ςφηυγοσ του κατ' ανάλογθ
εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 9 τθσ από 9-6-1993 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ι ςε
περίπτωςθ λφςεωσ του γάμου κακ' οιονδιποτε τρόπο.»
φμφωνα με τθν υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ τθσ 7θσ Ιουλίου 1998 για τθ
ρφκμιςθ των όρων αμοιβισ και εργαςίασ των εργαηομζνων ςτισ Δ.Ε.Τ.Α. όλθσ
τθσ χώρασ που κθρφχτθκε υποχρεωτικι με τθν υπ’ αρίκμ. 10428/ 6-10-1998
απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 10428/ 6-101998 ςε ςυνδυαςμό με τισ από 10-06-2001, 07-08-2003, 26-03-2004 και 1006-2006 όμοιεσ κλαδικζσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ, υπογραφείςεσ
αφενόσ μεν μεταξφ τθσ Ζ.Δ.Ε.Τ.Α, αφετζρου δε, τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ
Δθμοτικών Επιχειριςεων Υδρευςθσ- Αποχζτευςθσ (Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Τ.Α.) όλθσ τθσ
χώρασ ορίηονται τα κάτωκι αναφορικά με το ωράριο εργαςίασ:

« Ωσ θμζρεσ αργίασ – ωράριο εργαςίασ για τουσ εργαηομζνουσ που
υπάγονται ςτθν παροφςα ορίηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ ςτουσ
Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ)»

Περαιτζρω, ςφμφωνα με το άρκρ. 41 ν. 3979/2011 ορίηονται τα κάτωκι:

«Ώρεσ εργαςίασ υπαλλιλων Δθμοςίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.
Η παράγραφοσ 5 του άρκρου 1 τθσ πράξθσ νομοκετικοφ περιεχομζνου του
Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ «περί κακιερϊςεωσ πενκθμζρου εβδομάδοσ
εργαςίασ των δθμοςίων εν γζνει υπθρεςιϊν και ρυκμίςεωσ ςυναφϊν
κεμάτων», που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 1157/1981 (Α` 126),
αντικακίςταται ωσ εξισ:
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«5. α) Οι εβδομαδιαίεσ ώρεσ εργαςίασ ορίηονται ςε ςαράντα (40):

αα) για τουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ και το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου του Δθμοςίου, των οργανιςμών τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ α` και β` βακμοφ και των λοιπών νομικών προςώπων
δθμοςίου δικαίου, κακώσ και όςων κατθγοριών προςωπικοφ υπθρεςιών
και φορζων του Δθμοςίου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα ακολουκοφν
το ωράριο αυτών,

ββ) για τουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ και το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των υπθρεςιϊν και φορζων τθσ
προθγοφμενθσ υποπερίπτωςθσ, οι οποίοι απαςχολοφνται ςε υπθρεςίεσ και
φορείσ που λειτουργοφν ςε 24ωρθ βάςθ ι με τθ μορφι εργοςταςίου ι
εργοταξίου ι ςυνεργείου ι που επιτελοφν εργαςίεσ υπαίκρου,

γγ) για τουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ και το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των κλάδων ι ειδικοτιτων ΠΕ
Πλθροφορικισ, ΤΕ Πλθροφορικισ, ΔΕ Πλθροφορικισ ι Προςωπικοφ Η/Υ με
ειδικότθτα προγραμματιςτϊν Η/Υ και Αυτοματιςμοφ Η/Υ, των χειριςτϊν Η/Υ
και των χειριςτϊν των μθχανϊν προετοιμαςίασ ςτοιχείων Η/Υ (διατρθτικϊνεπαλθκευτικϊν μθχανϊν ι μαγνθτικϊν μζςων ειςόδου ςτοιχείων), που
υπθρετοφν ςτισ υπό ςτοιχείο αα` υπθρεςίεσ και φορείσ, ανεξάρτθτα από το αν
απαςχολοφνται ςε μθχανογραφικά κζντρα ι υπθρεςίεσ πλθροφορικισ ι ςε
υπθρεςίεσ που διακζτουν ςυςτιματα Η/Υ ι εξοπλιςμό προετοιμαςίασ
ςτοιχείων Η/Υ,

δδ) για το μόνιμο και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου
προςωπικό που υπθρετεί ςτουσ παιδικοφσ και βρεφικοφσ ςτακμοφσ των
Ο.Τ.Α. α` και β` βακμοφ των κλάδων ι ειδικοτιτων Νθπιαγωγϊν,
4

Βρεφονθπιοκόμων και των ςυναφϊν κλάδων Κοινωνικϊν Λειτουργϊν,
βοθκϊν Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων και Αδελφϊν Νοςοκόμων, εφόςον αςκοφν
κακικοντα των κλάδων ι των ειδικοτιτων Νθπιαγωγϊν ι Βρεφονθπιοκόμων.

β) Η κατά τα ανωτζρω αφξθςθ των εβδομαδιαίων ωρϊν εργαςίασ δεν
αποτελεί υπερωριακι ι άλλθσ μορφισ πρόςκετθ εργαςία και δεν
ςυνεπάγεται τθν αφξθςθ με οποιονδιποτε τρόπο των αποδοχϊν ι απολαβϊν
ι των ειδικϊν επιδομάτων με οποιαδιποτε ονομαςία.

γ) Οι ϊρεσ εβδομαδιαίασ απαςχόλθςθσ και διδαςκαλίασ του εκπαιδευτικοφ
προςωπικοφ όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ δεν κίγονται από τθ
ρφκμιςθ τθσ παραγράφου αυτισ, κακϊσ και για όςεσ άλλεσ κατθγορίεσ
προςωπικοφ προβλζπεται ειδικόσ εβδομαδιαίοσ χρόνοσ εργαςίασ από ειδικζσ
διατάξεισ.

δ) Οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 του δεφτερου άρκρου του ν. 1157/1981 ζχουν
εφαρμογι και ςτο προςωπικό τθσ υποπερίπτωςθσ ββ` τθσ περίπτωςθσ α` τθσ
παροφςασ παραγράφου.

ε) Με τθν παροφςα διάταξθ καταργοφνται θ παρ. 4 του άρκρου 36 του ν.
3584/2007 (Α` 143), θ παρ. 1 του άρκρου μόνου του π.δ. 588/1988 (Α` 284), θ
παρ. 5 του άρκρου 1 τθσ αρικ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 απόφαςθσ του
Υπουργοφ Εςωτερικϊν (Β` 769), θ παρ. 5 του άρκρου 16 του ν. 1400/1983 (Α`
156).»

Από τισ ανωτζρω διαλαμβανόμενεσ διατάξεισ ςυνάγονται τα εξισ
ςυμπεράςματα:
1. Ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ ορίηει, αναφορικά με το ηιτθμα του
ωραρίου εργαςίασ των εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Τ.Α., ότι το ωράριο κακορίηεται
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με

απόφαςθ

του

Γενικοφ

Διευκυντι

τθσ

Επιχείρθςθσ,

ενώ

δεν

προςδιορίηονται ειδικότερα οι ώρεσ εργαςίασ.

2. Περαιτζρω, ςτθν ιςχφουςα υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ, όπωσ
διαλαμβάνεται ανωτζρω, ορίηεται ρθτώσ ότι ςυγκεκριμζνα για το ηιτθμα του
ωραρίου εργαςίασ των εργαηομζνων των Δ.Ε.Τ.Α. τθσ χώρασ, χωρεί ανάλογθ
εφαρμογι των διατάξεων που διζπουν τουσ εργαηομζνουσ και υπαλλιλουσ
ςτουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, παραπζμποντασ κατ΄αυτόν τον
τρόπο τον εφαρμοςτι του δικαίου ςτισ διατάξεισ για τουσ ΟΣΑ.

3. Περαιτζρω, το άρκρ. 41 ν. 3979/2011, που αναφζρεται ςτισ «Ώρεσ
εργαςίασ υπαλλιλων Δθμοςίου, Ο.Σ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» κακορίηει, κατά
τρόπο ςαφι, το εβδομαδιαίο ωράριο εργαςίασ αυτών ςε ςαράντα (40)
ώρεσ.

4. Ωσ εκ τοφτου ςυνάγεται το ςυμπζραςμα ότι είναι κακ’ όλα νόμιμο να
τθρθκεί το ιςχφον ωράριο εργαςίασ των ςαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίωσ,
αναφορικά με τουσ εργαηομζνουσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α., κακότι βρίςκεται εντόσ των
νομίμων ορίων που κζτει θ διάταξθ του άρκρ. 41 ν. 3979/2011, και θ οποία
εφαρμόηεται αναλογικά για τισ Δ.Ε.Τ.Α. ςυλλιβδθν, όπωσ αυτό προκφπτει
από τθν ιςχφουςα κλαδικι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ, που ειςάγει
κανονιςτικοφσ όρουσ με άμεςθ και αναγκαςτικι ιςχφ ουςιαςτικοφ νόμου.

Ακινα, 18-01-2019
Ο γνωμοδοτών δικθγόροσ
Νομικόσ φμβουλοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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