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ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ
Επί ηνπ ππνβιεζέληνο εξσηήκαηνο ηεο Δ.Ε.Υ.Α.
κε αξηζκό πξση. εηζαγσγήο 1803/27.03.2012
Εξωηάηαη από ηε Δ.Ε.Υ.Α. ζρεηηθά κε ηελ απαζρόιεζε πξνζωπηθνύ
Σάββαην θαη Κπξηαθή θαη εηδηθόηεξα αλ ε Δ.Ε.Υ.Α. έρεη ηε δπλαηόηεηα
λα δώζεη ξεπό εληόο ηεο εβδνκάδαο πξνο αλαπιήξωζε εξγαζίαο πνπ ζα
παξαζρεζεί, εμαηηίαο ηωλ άκεζωλ αλαγθώλ ηεο Δ.Ε.Υ.Α., θαηά ην
Σάββαην θαη ηελ Κπξηαθή.
Επί ηνπ αλωηέξω εξωηήκαηνο ε γλώκε κνπ είλαη ε εμήο:
Ο λόκνο 1069/80 πνπ δηέπεη ηελ νξγάλωζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηωλ
Δ.Ε.Υ.Α. νξίδεη ζην άξζξν 7 απηνύ όηη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην
πξνζωπηθό ηωλ Δ.Ε.Υ.Α., ην νπνίν απαζρνιείηαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, θαζνξίδνληαη από ηνλ Οξγαληζκό Δζωηεξηθήο
Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) απηώλ.
ύκθωλα κε ην άξζξν 1 ηνπ ΟΔΤ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. «Ο Οξγαληζκόο
Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (Ο.Ε.Υ.) ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη
Απνρέηεπζεο Δήκνπ (Δ.Ε.Υ.Α.) ξπζκίδεη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ
νξγάλσζε, ηελ ζύλζεζε, ηηο αξκνδηόηεηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ
ηεο, ηνλ αξηζκό ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ηνπ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαηά
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ππεξεζία, ηελ ηνπνζέηεζε ζηηο ζέζεηο ζύκθσλα κε ηηο εηδηθόηεηεο θαη
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, ηνλ ηξόπν πξόζιεςεο θαη
απόιπζεο, ηηο απνδνρέο, ηελ πεηζαξρηθή επζύλε θαη γεληθά θάζε ζέκα πνπ
έρεη ζρέζε κε ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ
απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. πξνο ην
πξνζσπηθό πνπ από ηελ πξόζιεςε ηνπ απνδέρεηαη ηνλ Ο.Ε.Υ. σο
εξγαζηαθή ζρέζε».
Σν δε άξζξν 82 ηνπ ΟΔΤ, ππό ηνλ ηίηιν «Δβδνκαδηαία θαλνληθή
απαζρόιεζε πξνζωπηθνύ» νξίδεη εηδηθόηεξα: «1. Τν πξνζωπηθό ηεο
Δ.Ε.Υ.Α. εξγάδεηαη εθαξκόδνληαο ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα εξγαηηθή
λνκνζεζία αθνινπζώληαο ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηωλ ΟΤΑ. 2. Τν
πξνζσπηθό ηεο Δ.Ε.Υ.Α. εθαξκόδεη ηηο εκέξεο επίζεκεο αξγίαο θαη
εκηαξγίαο πνπ αθνινπζεί ν ΟΤΑ. 3. Γηα ην πξνζωπηθό πνπ απαζρνιείηαη
πξαγκαηηθά ηηο Κπξηαθέο ή ηηο εκέξεο επίζεκεο αξγίαο ζύκθωλα κε
ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, εθαξκόδνληαη νη εθάζηνηε ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο».
Σύκθωλα κε ην άξζξν 10 ηνπ β.δ. 748/1966 «1. Μηζζσηνί εθ ησλ
ππαγνκέλσλ εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο απαζρνινύκελνη θαηά
Κπξηαθήλ, εμαηξέζεη ηεο πεξηπηώζεσο ηεο παξ. 1 ηνπ αζξ. 6 ηνπ
παξόληνο άλω ηωλ πέληε ωξώλ, δηθαηνύληαη, αλεμαξηήηωο ηνπ θύξνπο
ηεο ζπκθωλίαο πεξί ηεο απαζρνιήζεωο ηαύηεο θαη ηωλ άιιωλ
ελδερνκέλωλ

ζπλεπεηώλ,

αλαπιεξωκαηηθήο

εβδνκαδηαίαο

αλαπαύζεωο δηαξθείαο 24 ζπλερώλ ωξώλ θαη’ άιιελ εξγάζηκνλ
εκέξαλ ηεο αξμακέλεο ηελ Κπξηαθήλ εβδνκάδνο, αξρνκέλωλ από ηεο
ώξαο ιήμεωο ηεο εξγαζίαο. Εηο ηαο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 3 ζηνηρ. δ` ηνπ
αζξ. 9 ε αλαπιεξσηηθή αλάπαπζηο πεξηνξίδεηηα εηο ηόζαο εξγαζίκνπο
ώξαο όζαη αη ώξαη απαζρνιήζεσο ηνπ κηζζσηνύ θαζ`εκέξαλ Κπξηαθήλ.
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[…]

2. Η εκέξα ηεο αλαπιεξωηηθήο εβδνκαδηαίαο αλαπαύζεωο

θαζνξίδεηαη ππό ηνπ εξγνδόηνπ, αλαγξαθνκέλε εηο ηνπο πίλαθαο σξώλ
εξγαζίαο θαη εβδνκαδηαίαο αλαπαύζεσο […]

4. Επί κηζζσηώλ ηνπ

Δεκνζίνπ θαη Ν.Π.Δ.Δ. σο θαη επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεύζεσλ ηνπ
Δεκνζίνπ ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ηνηνύησλ θνηλήο σθειείαο, σο θαη επηρεηξήζεσλ
απαζρνινπζώλ έλα κόλνλ κηζζσηόλ σξηζκελεο εηδηθόηεηνο δύλαηαη αληί
ηεο αλαπιεξσκαηηθήο εβδνκαδηαίαο αλαπαύζεσο, κεη`άδεηαλ ηεο
αξκνδίαο Επηζεσξήζεσο Εξγαζίαο, ρνξεγνπκέλελ κεηά πξνεγνπκέλελ
δηαπίζησζηλ ηεο αδπλακίαο ρνξεγήζεσο αλαπιεξσκαηηθήο εβδνκαδηαίαο
αλαπαύζεσο, λα ρνξεγώληαη, αλά πεξίνδνλ ηεζζάξσλ κελώλ, ζπλερείο
εκεαη αδείαο απνπζίαο (ζπκςεθηζηηθαί άδεηαη) ίζα πξνο ηνλ αξηζκόλ ησλ
Κπξηαθώλ θαζ`αο ν κηζζσηόο απεζρνιήζε.

5. Μηζζωηόο εθ ηωλ

ππαγνκέλωλ εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο απαζρνινύκελνο θαηά
Κπξηαθήλ

κέρξη

πέληε

ώξαο

δύλαηαη

λ`αμηώζε

ηζόρξνλνλ

αλαπιεξωκηηθήλ εβδνκαδηαίαλ αλάπαπζηλ εθ ηνπ εξγαζίκνπ ρξόλνπ
άιιεο ήκέξαο ηεο αξμακέλεο ηελ Κπξηαθήλ εβδνκάδνο».
Πεξαηηέξω, κε από ην 1975 θαζηεξώζεθε ε εβδνκάδα ηωλ πέληε
εξγάζηκωλ εκεξώλ κε εζληθή ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ε νπνία
θπξώζεθε κε ην λ. 133/1975. Με ην λ. 1157/1981 ε πελζήκεξε εξγαζία
εθαξκόζηεθε θαη ζην Δεκόζην ηνκέα θαη ηνπο ΟΤΑ. Σπλεπώο, ε
Κπξηαθή ήδε πξνϋπήξρε ωο εκέξα αξγίαο, ελώ ην Σάββαην
θαζηεξώζεθε ωο εκέξα αλαπαύζεωο.
Σν β.δ. 748/1966 νξίδεη θαηαξρήλ ζην άξζξν 3 απηνύ: «Καηά ηνλ
ρξόλνλ ηεο εβδνκαδηαίαο αλαπαύζεωο θαη θαηά ηαο εκεξαο αξγίαο
απαγνξεύεηαη ε θαζ`νηνλδήπνηε ηξόπνλ απαζρόιεζηο ηνπ κηζζσηνύ».
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Σν δε άξζξν 1 παξ. 10 ηνπ λ. 1157/1981, ωζηόζν, νξίδεη : «Καηά ηελ
εκέξαλ ηεο αλαπαύζεωο ν εξγαδόκελνο νθείιεη λα απαζρνιεζή, εάλ
θιεζή ππό ηεο ππεξεζίαο, ιόγω εμαηξεηηθήο ππεξεζηαθήο αλάγθεο
κε δπλακέλεο λα αλαθιεζή. Εηο ηελ πεξίπηωζηλ ηαύηελ ρνξεγείηαη
εηέξα εκέξα αλαπαύζεωο, θαζνξηδνκέλε ππό ηεο ππεξεζίαο, θαη`
άιιελ εξγάζηκνλ εκέξαλ εληόο ηεο πξνζερνύο εβδνκάδνο. Καηά
ηνλ ρξόλνλ ηεο εκέξαο αλαπαύζεσο δελ επηηξέπεηαη απαζρόιεζηο ππό
κνξθήλ

ππεξσξηαθήο, ππεξεξγαζηαιήο ή άιιεο κνξθήο πξνζζέηνπ

εξγαζίαο, εθηόο αλ πξόθεηηαη

πξνο ζπκπιήξσζηλ θπιαθώλ εξγαζίαο

(βάξδηαο)».
Από ην αλωηέξω λνκηθό πιαίζην ζπλάγεηαη όηη ην πξνζωπηθό ηεο
Γ.Δ.Τ.Α. ην νπνίν, εθ ηωλ άκεζωλ αλαγθώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.,
απαζρνιείηαη θαηά ην άββαην θαη ηελ Κπξηαθή έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα παίξλεη ηα ξεπό ηνπ, ιόγω ηνπ πελζεκέξνπ, ηηο
θαζεκεξηλέο εξγάζηκεο εκέξεο, θαζ’ ππόδεημε ηεο Τπεξεζίαο.

.Αζήλα,

6.04.2012

Ο γλωκνδνηώλ δηθεγόξνο,
Π. Ζπγνύξεο
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