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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,
με αρ. πρωτ. εις: 2070/25.8.2014 ερωτιματοσ

ΘΕΜΑ: παροχι γνωμοδότθςθσ για τθ νομιμότθτα ι μθ τθσ
απαςχόλθςθσ εργαηομζνου, δυνάμει ςφμβαςθσ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου αορίςτου χρόνου, τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ςε πρακτορείο του ΟΠΑΠ.
******

Επί του ωσ άνω υποβλθκζντοσ ερωτιματοσ ζχω να ςθμειϊςω τα εξισ:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Σφμφωνα με τθ διάταξθ του αρ. 7 Ν. 1069/1980: «Οργανιςμόσ
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Επιχειριςεωσ. - Προςωπικόν.
1.

Δι` Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ

αποφάςεωσ

του

Διοικθτικοφ

ςυνταςςομζνον

δι`

Συμβουλίου τθσ επιχειριςεωσ,

εγκρινομζνθσ υπό του Υπουργοφ Εςωτερικϊν μετά γνϊμθν των
οικείων

Δθμοτικϊν

ι Κοινοτικϊν
1

Συμβουλίων,

κακορίηεται

θ

οργάνωςισ, θ ςφνκεςισ και θ αρμοδιότθσ των υπθρεςιϊν, ο αρικμόσ
των κζςεων του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ αναλόγωσ προσ τασ
ανάγκασ τθσ επιχειριςεωσ, ι κατά μιςκολογικά κλιμάκια κατανομι
των

κζςεων

του

προςωπικοφ

κακ`

ομάδασ ειδικοτιτων

και

αναλόγωσ τθσ βακμίδοσ εκπαιδεφςεωσ, αι αποδοχαί, ωσ και ο τρόποσ
προςλθψεωσ και απολφςεωσ και το αρμόδιον προσ τοφτο όργανον.
2. Το κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον προςωπικόν τθσ
επιχειριςεωσ ςυνδζεται μετ` αυτισ

δια

ςυμβάςεωσ

εργαςίασ

Ιδιωτικοφ δικαίου, επιφυλαςςομζνθσ τθσ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ
παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου…
8. Προκειμζνου περί του επί ςχζςει εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
προςωπικοφ

τθσ

επιχειριςεωσ

εφαρμόηονται

αι

εκάςτοτε

ιςχφουςαι πεικαρχικαί διατάξεισ τισ εργατικισ νομοκεςίασ.»

Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ εξεδόκθ θ υπ’ αρικμ.
4176/10.4.2002 (ΦΕΚ Β 434/2002) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου, περί εγκρίςεωσ του Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Νομοφ Δωδεκανιςου.

Στθ διάταξθ του πρϊτου άρκρου του άνω Ο.Ε.Υ. προβλζπεται ότι: «ο
Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ
Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καλφμνου ρυκμίηει τα ηθτιματα που αφοροφν
ςτθν οργάνωςθ, τθν ςφνκεςθ, τισ αρμοδιότθτεσ και τθ λειτουργία των
Υπθρεςιϊν τθσ, τον αρικμό των οργανικϊν κζςεων του τακτικοφ
προςωπικοφ κατά Υπθρεςία, τθν τοποκζτθςθ ςτισ κζςεισ ςφμφωνα με
τισ ειδικότθτεσ και ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, τον τρόπο
πρόςλθψθσ και απόλυςθσ, τισ αποδοχζσ, τθν πεικαρχικι ευκφνθ και
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γενικά κάκε κζμα που ζχει ςχζςθ με τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ και
τα

δικαιϊματα

του

απαςχολοφμενου

προςωπικοφ

και

τισ

υποχρεϊςεισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. προσ το προςωπικό που από τθν πρόςλθψι
του αποδζχεται τον ΟΕΥ ωσ εργαςιακι ςχζςθ.»
Περαιτζρω, ςτθ διάταξθ του αρ. 48 του Ο.Ε.Υ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. προβλζπονται
αναλυτικά τα κακικοντα και οι υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ μεταξφ
των οποίων ςυγκαταλζγεται και θ ζγκαιρθ προςζλευςθ του
προςωπικοφ ςτθν υπθρεςία και θ αποχϊρθςθ μετά τθ ςυμπλιρωςθ του
ωραρίου εργαςίασ, όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τουσ αρμοδίουσ τθσ
Επιχείρθςθσ (αρ. 48 παρ. 5).
Ωςτόςο, πουκενά ςτον εφαρμοηόμενο Ο.Ε.Υ. δεν γίνεται αναφορά ςε
απαγόρευςθ ανάλθψθσ, εκ μζρουσ των εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.,
παράλλθλθσ απαςχόλθςθσ, εκτόσ ωραρίου απαςχόλθςθσ ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.
Ομοίωσ, πουκενά ςτον εφαρμοηόμενο Ο.Ε.Υ.

δεν προβλζπεται

αναλογικι εφαρμογι του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και
Κοινοτικϊν Υπαλλιλων (Ν. 3584/2007) ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.,
οι οποίοι δεν καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογισ του άνω
νόμου. Σχετικά προβλζπεται ςτθ διάταξθ του αρ. 2 Ν. 3584/2007:
«Ζννοια όρων
1. Όπου ςτον παρόντα Κϊδικα αναφζρονται "Οργανιςμοί Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ" (Ο.Τ.Α.), νοοφνται οι Διμοι, οι Κοινότθτεσ, τα Δθμοτικά,
Κοινοτικά Ιδρφματα και τα Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου αυτϊν,
κακϊσ και οι Σφνδεςμοι Διμων, Κοινοτιτων και Διμων και Κοινοτιτων.»

Επιςθμαίνεται όμωσ ότι ςφμφωνα τισ διατάξεισ του προϊςχφςαντοσ
Κώδικα Προςωπικοφ ΟΣΑ (αρ. 1 παρ. 1 Ν. 1188/1981) οι
απαςχολοφμενοι των Δ.Ε.Υ.Α. καταλαμβάνονταν πεδίο εφαρμογισ του
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νόμου. Ζτςι, υπό το προϊςχφςαν νομικό κακεςτϊσ ιταν επιτρεπτι για
τουσ υπαλλιλουσ Δ.Ε.Υ.Α. θ κατ’ εξαίρεςθ ανάλθψθ ιδιωτικοφ ζργου ι
εργαςίασ, μετά από χοριγθςθ ςχετικισ αδείασ του αρμοδίου προσ
διοριςμό οργάνου.

ΤΜΠΕΡΑΜΑ

Εν προκειμζνω, υπό τθ διττι προχπόκεςθ ότι αφενόσ ουδεμία ςχετικι
απαγόρευςθ προβλζπεται ςτθν ατομικι ςφμβαςθ εργαςίασ του κ. ….
με τθ Δ.Ε.Τ.Α. και αφετζρου ότι δεν πρόκειται για Δθμοτικό υπάλλθλο
(που υπθρετεί ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. κατόπιν αποςπάςεώσ του ι μετάταξισ του)
ςτουσ οποίουσ εφαρμόηονται οι περιοριςμοί του Ν. 3584/2007, ο κ. …
δφναται ελεφκερα να απαςχολείται ςε δεφτερθ εργαςία θ οποία κα
λαμβάνει χώρα βζβαια μετά το πζρασ του ωραρίου απαςχόλθςισ του
ςτθ Δ.Ε.Τ.Α.

Ακινα, 23.9.2014
Ο Γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Κ. Ηυγοφρθσ
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