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Επί ηνπ πξνο ηελ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κε
αξηζκ.πξση.εηζ. 1654/20-4-2011
εξσηήκαηνο

Εξσηάηαη από ηελ Δ.Ε.Υ.Α. ην όξην ππεξσξηαθήο κεληαίαο
απαζρόιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Δ.Ε.Υ.Α. θαζώο επίζεο θαη ην
όξην ππεξσξηαθήο κεληαίαο απαζρόιεζεο εξγαδνκέλσλ ηνπ Δήκνπ
πνπ απαζρνινύληαη ζε Δ.Ε.Υ.Α. πέξαλ ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο.

Ωο πξνο ηα αλσηέξσ εξσηήκαηα ε γλώκε καο είλαη ε εμήο:
Η θιαδηθή Σπιινγηθή Σύκβαζε Εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο
Δ.Ε.Υ.Α. αθνξά ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ απαζρνινύληαη κε ζύκβαζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ σο ηαθηηθό θαη δόθηκν
πξνζσπηθό ζε θάζε είδνπο Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη
Απνρέηεπζεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε λα απνηεινύλ κέιε ησλ
ζσκαηείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Π.Ο.Ε.-Δ.Ε.Υ.Α.

Τν άξζξ. 7 ηεο σο άλσ Σ.Σ.Ε. πνπ αθνξά ηηο εκέξεο αξγίαο θαη ην
σξάξην εξγαζίαο αλαθέξεη όηη σο εκέξεο αξγίαο θαη σξάξην
εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ππάγνληαη ζε απηήλ, νξίδνληαη
νη ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ζηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Σπλεπώο, εηδηθά όζνλ αθνξά ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία θαη ηα
επηηξεπόκελα όξηά ηεο, ε Σ.Σ.Ε. ζησπά, κε απνηέιεζκα εθαξκνζηέεο
λα είλαη νη δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο αθελόο θαη αθεηέξνπ
νη εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο γηα ηηο ππεξσξίεο εξγαδνκέλσλ ησλ Ο.Τ.Α.

Εθόζνλ δε ν Ιαλνληζκόο Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. δελ
δηαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο επί ηνπ ζέκαηνο, πξέπεη λα
δηαθξίλνπκε ηηο εμήο πεξηπηώζεηο:

1. Οη εξγαδόκελνη ζηελ Δ.Ε.Υ.Α. κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ
δηθαίνπ ππάγνληαη ζηελ ξύζκηζε ηνπ άξζξ. 18 ηνπ ΠΔ 13/1932, όπσο
ηεξήζεθε ζε ηζρύ από ην άξζξ. 16 παξ. 2 ηνπ ΝΔ 1037/1971, ην νπνίν
νξίδεη όηη ε δηάξθεηα εξγαζίαο ηνπ ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ
γξαθείσλ ελ γέλεη δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη εκεξεζίσο ηηο νθηώ
ώξεο. Παξέθθιηζε επηηξέπεηαη κέρξη δύν ώξεο εκεξεζίσο θαη γηα
ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν από 60 εξγάζηκεο εκέξεο ηνλ
ρξόλν. Σπλεπώο, αλώηαην όξην ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα
εξγαδνκέλνπο ζηελ Δ.Ε.Υ.Α. κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
είλαη εθαηόλ είθνζη (120) ώξεο ηνλ ρξόλν.
Όζνλ αθνξά ηελ εηδηθόηεξε δηαδηθαζία γηα ηελ παξνρή ηεο
ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 3 ηνπ

ΝΔ 515/1970 θαη ηνπ άξζξ. 11 ηνπ Ν. 435/1976, ρξεηάδεηαη δειαδή
απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ γηα ηελ πξόζιεςε νξγάλνπ, αλαγγειία πξνο
ηελ αξκόδηα Επηζεώξεζε Εξγαζίαο θαη άδεηα ηνπ Γξαθείνπ
Εξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο (πξβι. 15/2010 Πξάμε Ε.Σ. Τκ. Θ).

2) Τέινο, όζνλ αθνξά ην πξνζσπηθό ησλ Δήκσλ ην νπνίν
απαζρνιείηαη ζε Δ.Ε.Υ.Α. κε απόζπαζε, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξ. 258 παξ. 4 ηνπ Ιώδηθα Δήκσλ θαη Ινηλνηήησλ, νη απνδνρέο
ηνπ

πξνζσπηθνύ

απηνύ

θαηαβάιινληαη

από

ηηο

Δ.Ε.Υ.Α.

Εθαξκνζηέα επνκέλσο είλαη εδώ όζα δηαιακβάλνληαη ζην άξζξ. 18
ηνπ ΠΔ 13/1932, όπσο ηεξήζεθε ζε ηζρύ από ην άξζξ. 16 παξ. 2 ηνπ
ΝΔ

1037/1971

θαη

ζπλεπώο,

αλώηαην

όξην

ππεξσξηαθήο

απαζρόιεζεο γηα εξγαδνκέλνπο ζηελ Δ.Ε.Υ.Α. κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ είλαη εθαηόλ είθνζη (120) ώξεο ηνλ ρξόλν.

Αζήλα, 18.5.2011
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο
Πάλνο Ζπγνύξεο

