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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
δ/νση: Βασ. Σοφίας 9, Μαρούσι 
τηλ.: 213 2038302-3 

Μαρούσι, 25-02-2010 

Αρ. Πρωτ.:         12545 

 

 

Προς 

Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

κ. Γιάννη Ραγκούση 

 

Κοιν/ση 

Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

κ. Γιώργο Ντόλιο 

 

 

Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας στις δημοτικές επιχειρήσεις, του 

προσωπικού που μεταφέρθηκε κατά τις διατάξεις του άρ. 269 Κ.Δ.Κ. 

Σχετ.: το υπ’ αρ. πρωτ. 72254/11-02-2011 έγγραφό σας. 

 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

 

αφού λάβαμε γνώση του ως άνω υπ’ αρ. πρωτ. 72254/11-02-2011 έγγραφό σας, με 

το οποίο γνωστοποιείται ότι η υπ’ αρ. 432/2010 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (ΣΤ’ 

Τμήμα) έγινε αποδεκτή από εσάς, έχουμε να σας γνωστοποιήσουμε τις αντιρρήσεις 

μας, για τους παρακάτω λόγους, τους οποίους ζητούμε να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν 

και να αναθεωρήσετε το ανωτέρω έγγραφό σας. 
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Η προαναφερόμενη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. στηρίζεται σε μία εσφαλμένη, κατά 

την άποψή μας παραδοχή: ότι οι αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995 

δεν ήταν τίποτα περισσότερο από απλές ιδιωτικές εταιρείες. Όμως, αν μελετήσει 

κανείς διαχρονικά τη βούληση του νομοθέτη και τις επιλογές του, θα διαπιστώσει 

πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι οι αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις του π.δ. 

410/1995 αποτελούν νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Και 

για το λόγο αυτόν, η προϋπηρεσία σε αυτές, πρέπει να υπολογίζεται στη 

βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού. Αυτό προκύπτει από το ότι οι 

επιχειρήσεις αυτές, αν και αποτελούν ν.π.ι.δ., ακολουθούν διαδικασίες Δήμων για τη 

σύναψη κάθε είδους συμβάσεων, αλλά επιπλέον, είναι άμεσα εξαρτημένες από 

το Δήμο που τις συνέστησε. Άλλωστε,  ο ν. 2286/1995 («προμήθειες δημοσίου 

τομέα») με το άρ.1 παρ. 1 ορίζει ότι εφαρμόζεται και στις συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις (του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.), ενώ το Ν.Σ.Κ. με την υπ’ αρ.  

471/1996 γνωμοδότησή του  έκρινε  ότι η έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

με τους φορείς της παρ.1 του άρ. 1 του ν. 2286/1995 έχει ευρύ, γενικό και 

αδιάστικτο χαρακτήρα, ο οποίος προδήλως καταλαμβάνει κάθε μορφής δεσμό ή 

εξάρτηση από τον ιδρυτικό φορέα (δήμο ή κοινότητα). 

Σύμφωνα πάλι με την ίδια γνωμοδότηση (υπ’ αρ. 471/1996 του Ν.Σ.Κ.), οι 

δημοτικές επιχειρήσεις καλύπτουν δραστηριότητες, οι οποίες σε περίπτωση 

ανυπαρξίας τους, ασκούνται από τους οικείους δήμους και δεν παύουν να έχουν 

τυπικό και ουσιαστικό δεσμό με τους ιδρυτικούς Ο.Τ.Α. Με τον τρόπο αυτόν, η 

γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δημοτικές 

επιχειρήσεις του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995 πληρούν την έννοια των 

συνδεδεμένων με τους Ο.Τ.Α. επιχειρήσεων και ως εκ τούτου, εμπίπτουν στους 

φορείς στους οποίους εφαρμόζεται ο ν. 2286/1995. 

Σε παράλληλη τροχιά κινείται και η κοινοτική οδηγία 93/36 περί συντονισμού των 

διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών. Η κοινοτική οδηγία 

είναι πράξη δεσμευτική για κάθε κράτος-μέλος. Στο άρθρο 1β της οδηγίας 93/36 

ορίζεται  ότι ως οργανισμός δημοσίου δικαίου νοείται κάθε οργανισμός ο 

οποίος: α) έχει δημιουργηθεί ειδικά για να ικανοποιήσει ανάγκες γενικού 

συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, β) έχει νομική 

προσωπικότητα και γ) έχει δραστηριότητα που χρηματοδοτείται από το κράτος, 

τους Ο.Τ.Α. ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείρισή του ελέγχεται 
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από αυτούς ή τα μισά τουλάχιστον μέλη της διοίκησης του διορίζονται από αυτούς.  

Για να θεωρηθεί ένας οργανισμός ως δημοσίου δικαίου, τα παραπάνω τρία 

κριτήρια πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. 

Από τα παραπάνω είναι περισσότερο από προφανές, ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις 

του π.δ. 410/1995 είναι άμεσα συνδεδεμένες, απολύτως εξαρτώμενες από τους 

Δήμους που τις συνέστησαν, ελέγχονται από αυτούς, ορίζουν οι Δήμοι τα μέλη της 

Διοίκησής τους και ακολουθούν διαδικασίες Ο.Τ.Α. για τη λειτουργία τους. Δε θα 

μπορούσε άλλωστε, να ισχύσει οτιδήποτε αντίθετο σε αυτά, καθώς μοναδικός 

μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι αποκλειστικά 

κοινωφελείς και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι Δήμοι, ενώ 

μοναδική –συνήθως- πηγή χρηματοδότησης αυτών είναι πάλι ο ιδρυτής Δήμος. Οι 

εν λόγω δημοτικές επιχειρήσεις άλλωστε, δεν έχουν εμπορική ή κερδοσκοπική 

δραστηριότητα,  αλλά ο λόγος δημιουργίας τους υπήρξε ουσιαστικά η ευελιξία στην 

παροχή ορισμένων δημοτικών υπηρεσιών και η συμμετοχή τους σε 

προγραμματικές συμβάσεις  και χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

προγράμματα. 

Καθώς τα παραπάνω ισχύουν και προκύπτουν από τις προαναφερόμενες διατάξεις, 

αντίστοιχη είναι και η αντιμετώπιση του προσωπικού που απασχολούταν 

στις ανωτέρω δημοτικές επιχειρήσεις. Το προσωπικό αυτό, με το άρ. 269 του 

Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006) μπόρεσε να μεταφερθεί σε αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου 

και των νομικών του προσώπων με όρους εργασίας και ύψος αμοιβής αντίστοιχο 

με αυτό του προσωπικού των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπ’ όψη της προϋπηρεσίας 

τους. 

Επιπλέον, με τις διατάξεις του ν. 3801/2010 («ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 

σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου») ο νομοθέτης καθόρισε τον 

τρόπο και τις προϋποθέσεις της βαθμολογικής εξέλιξης του προσωπικού με σχέση 

εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Ειδικότερα, ο νομοθέτης ισοβάθμισε 

το προσωπικό αορίστου χρόνου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των Δήμων, έδωσε 

στους τελευταίους δικαίωμα βαθμολογικής εξέλιξης και τους εξομοίωσε καθολικά 

με τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις κρίσεις για την επιλογή προϊσταμένων των 

οργανικών μονάδων και να έχουν δικαίωμα υπογραφής. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, όλα συνομολογούν με βεβαιότητα ότι η επιλογή του 

νομοθέτη ήταν να προσδώσει όλα τα χαρακτηριστικά και να εξομοιώσει πλήρως το 

μεταφερθέν προσωπικό από τις δημοτικές επιχειρήσεις στους Δήμους, με αυτό που 

υπηρετεί ήδη στους Ο.Τ.Α. Αντίθετη ερμηνεία, ακυρώνει απολύτως την 

πρόθεση του νομοθέτη να εξαλείψει τις διαφορές και να μη δημιουργεί 

ποικίλες κατηγορίες υπαλλήλων, που όμως υπηρετούν υπό τις ίδιες 

συνθήκες. Αξίζει κανείς να συγκρίνει αντίστοιχες επιλογές του νομοθέτη, όπως τη 

ρύθμιση του θέματος των σχολικών φυλάκων κ.λπ. 

Περαιτέρω, το πνεύμα του Καλλικράτη επιβάλλει την εξάλειψη της διαφορετικής 

αντιμετώπισης όμοιων περιπτώσεων, κάτι που άλλωστε συμβαδίζει με τη 

συνταγματική επιταγή της αρχής της αναλογικότητας. Η αποδοχή της ανωτέρω 

γνωμοδότησης και των θέσεων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, δε βοηθά ούτε στη 

χρηστή διοίκηση ούτε στην ισότιμη προσέγγιση του προσωπικού που διατελεί σε 

αντίστοιχες συνθήκες. Το μεταφερθέν προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων 

εξακολούθησε να απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο, με τις ίδιες συνθήκες, σε 

αντίστοιχο εργασιακό περιβάλλον, χωρίς ουσιώδη αλλαγή. Άλλωστε, επισημαίνεται 

ότι ο κ. Υπουργός δε δεσμεύεται να αποδεχτεί τη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 

Κατόπιν τούτων, ζητούμε από εσάς να επανεξετάσετε σε βάθος το ζήτημα, 

λαμβάνοντας όλες τις ανωτέρω παραμέτρους υπ’ όψιν σας, με σκοπό να 

αποκαταστήσετε οποιαδήποτε αδικία προκύπτει σε βάρος κατοχυρωμένων 

εργασιακών δικαιωμάτων του αναφερόμενου προσωπικού. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Γεώργιος Ε. Πατούλης 

Δήμαρχος Αμαρουσίου 


