
 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου». 

ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π. 85562/19.11.2013  έγγραφό σας. 

 

 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος 

σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

α) Όσον αφορά την περίπτωση αιτήματος για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού 

έργου με αμοιβή από υπάλληλο, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, εφαρμογή 

έχουν τα διαλαμβανόμενα στο υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.57/323/31936/10.2.2014 έγγραφο 

του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο σας διαβιβάζουμε σε 

φωτοαντίγραφο. 

 

β) Αναφορικά με τους υπηρετούντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορθά 

αναφέρεται στο έγγραφό σας ότι δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση του άρθρου 94 

του ν. 1188/1981. Ωστόσο, ειδικότερα για το προσωπικό που απασχολείται στους 

πρωτοβάθμιους ΟΤΑ κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3584/2007, 

βάσει προσωρινών πινάκων στο πλαίσιο προκήρυξης πρόσληψης τακτικού 

προσωπικού  και λογίζονται ως προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα 

πρέπει να αποστέλλονται τυχόν αιτήσεις για χορήγηση της ανωτέρω άδειας στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά και να διασφαλιστεί η 

νομιμότητα άσκησης του έργου μετά την αναδρομική μετατροπή της σχέσης 

εργασίας του αιτούντος σε δημοσίου δικαίου. Σχετικό είναι το υπ. αριθμ.  

3114/5.2.2014 έγγραφό μας (επισυνάπτεται). 
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 Τέλος, όσον αφορά στα λοιπά ερωτήματα, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με τα 

διαλαμβανόμενα στο έγγραφό σας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν 

διευκρινίσεις. 

 

       Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 

 

 

              Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. 

(επί α.π. 1259/13 σχετικού) 
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