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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
στον e-ΕΦΚΑ
Αριθμός ατομικής Γνωμοδότησης 81/2021
Αριθμός ερωτήματος: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 55913/12-2-2021 έγγραφο
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών &
Στέγασης-Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού-Τμήμα Διοίκησης, Ανάπτυξης &
Αξιολόγησης του e- ΕΦΚΑ
Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται αν α) η έννοια άσκησης ιδιωτικού έργου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 ν. 3528/2007, είναι ανεξάρτητη της
νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία
μπορεί να παρέχεται στο Δημόσιο ή σε Δημόσιους φορείς, β) το ιδιωτικό έργο
ή εργασία με αμοιβή μπορεί να αφορά και να επιτρέπει την άσκηση ελευθέριου
επαγγέλματος αυτοτελώς ή την απλή διενέργεια εμπορικών πράξεων και γ) για
την άπαξ ή την επ΄ ευκαιρία ή το τυχαίως έργο ή εργασία με αμοιβή απαιτείται
άδεια από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο
Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Στο παραπάνω έγγραφο της υπηρεσίας εκτίθεται ότι το ερώτημα
υποβάλλεται διότι

έχει

υποβληθεί

πληθώρα

σχετικών αιτημάτων από

υπαλλήλους του Φορέα που ζητούν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 31 ν. 3528/2007 και αναφέρει ως παραδείγματα
«την κατασκευή και πώληση καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, τη συγγραφή και
έκδοση βιβλίων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χωρίς να τελεί ο
υπάλληλος σε σχέση εξάρτησης από εργοδότη κ.λ.π.»
2. Η υπηρεσία κατά την εξέταση των ανωτέρω αιτημάτων, προβληματίστηκε
και ερωτά αν α) η έννοια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 31 ν. 3528/2007, είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του
εργοδότη, ήτοι αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία μπορεί να παρέχεται σε
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ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε Δημόσιους φορείς (Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.,
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δημόσια Ι.Ε.Κ. κ.λ.π.), β) το ιδιωτικό έργο ή
εργασία με αμοιβή μπορεί να αφορά και να επιτρέπει την άσκηση ελευθέριου
επαγγέλματος αυτοτελώς ή την απλή διενέργεια εμπορικών πράξεων,
δεδομένου ότι η κατ΄ επάγγελμα άσκηση εμπορίας απαγορεύεται ρητώς και γ)
για την άπαξ ή την επ΄ ευκαιρία ή το τυχαίως έργο ή εργασία με αμοιβή
απαιτείται άδεια από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο
ΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
3. Στα άρθρα 2, 31 και 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΥΚ), που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26), ορίζονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 2 «1.Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί
διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου. 2.Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη,
διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν
ρυθμίζονται από ειδικές γι ΄ αυτούς διατάξεις.».
Άρθρο 31 - Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
«1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με
αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν
παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.
2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη
αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται
με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από
τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει
τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης.
3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ' επάγγελμα άσκηση εμπορίας.
4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ».
Άρθρο

107.

«Απαρίθμηση

πειθαρχικών

παραπτωμάτων.

Πειθαρχικά

παραπτώματα είναι: .... κε) η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς
προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας ...»
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ΙΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του Υ.Κ. θέτει εμμέσως αλλά σαφώς ως
κανόνα την απαγόρευση της άσκησης ιδιωτικού έργου από τον δημόσιο
υπάλληλο και επιτρέπει την κατ΄ εξαίρεση εξωυπηρεσιακή απασχόληση με
αμοιβή, υπό την προϋπόθεση, όμως, της συμβατότητας του εν λόγω έργου ή
εργασίας με τα καθήκοντα της θέσης του και της μη παρεμπόδισης της
ομαλής εκτέλεσης της υπηρεσίας του (NΣΚ 115/2010, 436/2012, 134/2013).
5. Με την με αριθμό 109/2019, γνωμοδότηση του ΝΣΚ, πλην άλλων, έγιναν
δεκτά τα εξής:
«Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 του Υ.Κ. μπορεί να χορηγηθεί
σε δημόσιο υπάλληλο άδεια για άσκηση μιας εξωυπηρεσιακής επαγγελματικής
δραστηριότητας με αμοιβή, κατόπιν αιτιολογημένης σύμφωνης γνώμης του
οικείου

υπηρεσιακού

συμβουλίου,

που

ελέγχει

εάν

συντρέχουν

οι

προϋποθέσεις για τη δυνατότητα άσκησης μιας τέτοιας δραστηριότητας. Στο
πλαίσιο ελέγχου των προϋποθέσεων αυτών, το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει,
εάν η εν λόγω δραστηριότητα είναι συμβατή με τα καθήκοντα της θέσης του
υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας, εάν εξ
αυτής δεν μειώνεται το κύρος του υπαλλήλου, εάν μπορεί να παρασχεθεί σε
τόπο και σε χρόνο που δεν θα επηρεάζουν τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί
στα κύρια καθήκοντα του και εάν το ιδιωτικό συμφέρον του υπαλλήλου από
την άσκηση του ιδιωτικού έργου έρχεται σε σύγκρουση με το συμφέρον της
υπηρεσίας (Δ.ΕΦ.ΑΘ. 673/2013 σκ.3η, 936/2016 σκ. 3η)».
6. Όπως έχει γίνει δεκτό από την Ολομέλεια Διακοπών του Ν.Σ.Κ. με την υπ’
αριθμ. 436/2012 γνωμοδότησή της, οι προϋποθέσεις έκδοσης από τη
Διοίκηση της προβλεπόμενης άδειας είναι σωρευτικά οι εξής:
« α) Η άδεια να αφορά σε συγκεκριμένο έργο ή εργασία, το οποίο πρέπει να
προσδιορίζεται επακριβώς από τον υπάλληλο στη αίτησή του (τόπος, χρόνος,
είδος και συνθήκες απασχόλησης), δεδομένου ότι σε περίπτωση αόριστου
αιτήματος θα ήταν αδύνατος ο επιβαλλόμενος έλεγχος της συνδρομής των
νομίμων προϋποθέσεων, με συνέπεια την καταστρατήγηση της διάταξης του
άρθρου 31 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (Γνμδ. Ολ. Διακοπών Ν.Σ.Κ.
382/2008, Γνμδ. Ν.Σ.Κ. 380/2009, 170/2008, 25/2008, 190/2007). Ιδιαιτέρως
τονίζεται ότι στην ως άνω αίτηση πρέπει να γίνεται ρητή και σαφής μνεία του
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χρόνου έναρξης και λήξης, δηλαδή της διάρκειας του αιτούμενου έργου ή
εργασίας, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος από το αρμόδιο υπηρεσιακό
συμβούλιο της συμβατότητας του έργου ή της εργασίας προς τα καθήκοντα της
θέσης του υπαλλήλου ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή και μετά την επέλευση
οποιοσδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής π.χ. ανάθεσης στον υπάλληλο νέων
καθηκόντων (πρβλ. Γνμδ. Ν.Σ.Κ. 447/2009),
β) Το ιδιωτικό έργο ή εργασία πρέπει να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της
θέσης του υπαλλήλου, θα πρέπει δηλαδή να συνάδει με το αντικείμενο της
αρμοδιότητας που ασκεί, να μην συγκρούεται το ιδιωτικό συμφέρον του
υπαλλήλου προς το συμφέρον της υπηρεσίας και, γενικότερα, να μη μειώνει το
κύρος της. Επισημαίνεται ότι, αν, από το κατά τα ανωτέρω υποβληθέν αίτημα
του υπαλλήλου, προκύπτει η επιδίωξη παροχής ιδιωτικού έργου προς
πρόσωπα των οποίων οι ενέργειες υπάγονται στις αρμοδιότητες της
υπηρεσίας του, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει είτε σύγκρουση του
ιδιωτικού του συμφέροντος προς τους εξυπηρετούμενους από την υπηρεσία
αυτή σκοπούς, αλλά και, ευρύτερα, προς οποιονδήποτε άλλο θεμιτό σκοπό
που έχει τεθεί προς προστασία του δημοσίου συμφέροντος, είτε και σύγχυση
μεταξύ του δημοσίου καθήκοντός του και της κάθε φορά ασκούμενης από τον
υπάλληλο ιδιωτικής δραστηριότητας, με εμφανή τον περαιτέρω κίνδυνο να
τρωθεί το κύρος της δημόσιας υπηρεσίας, τότε το αιτηθέν έργο ή εργασία,
πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του
(Γνμδ. Ολ. Διακοπών Ν.Σ.Κ. 382/2008, Γνμδ. Ν.Σ.Κ. 380/2009, 170/2008,
25/2008),
γ) Το κατά τα ανωτέρω, εκτός του νομίμου ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων
υπηρεσιών, αιτηθέν από τον υπάλληλο ιδιωτικό έργο ή εργασία να ασκείται
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρακωλύει ή επηρεάζει την απρόσκοπτη
άσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας του
είτε αμέσως, με τη μείωση της προσφερόμενης στην υπηρεσία απόδοσης, είτε
εμμέσως, με την ενδεχόμενη κόπωση που μπορεί να επιφέρει η άσκηση του
ιδιωτικού έργου ή εργασίας και την συνεπακόλουθη απροθυμία ή παραμέληση
άσκησης των κυρίων καθηκόντων του (Γνμδ. Ν.Σ.Κ. 447/2009, 380/2009 σελ.
13η, 170/2008 σελ. 6η και 7η).
Ο έλεγχος της συνδρομής των κατά τα ανωτέρω προϋποθέσεων εναπόκειται
στην

ουσιαστική

κρίση

του

εκάστοτε
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επιλαμβανόμενου

υπηρεσιακού

συμβουλίου, το οποίο, προκειμένου να αποφανθεί επί των αιτήσεων των
ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, προβαίνει στην αξιολόγησή τους και κατ’
επέκταση, στην αποδοχή τους ή μη, με βάση τα, κατά περίπτωση τεθέντα
ενώπιόν του πραγματικά στοιχεία (Γνμδ. Ν.Σ.Κ. 391/2010, 447/2009,
462/2008). Η γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου προβλέπεται ως
ουσιώδης τύπος της ανωτέρω διαδικασίας, αφού με αυτήν διαπιστώνεται,
αφενός μεν, η συμβατότητα του έργου ή της εργασίας με την υπηρεσιακή
ιδιότητα του αιτουμένου υπαλλήλου και το κύρος της υπηρεσίας, αφετέρου δε,
η δυνατότητα του τελευταίου να τα εκτελέσει χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή
εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του, καθώς και εάν μπορεί να γίνει σε
τόπο και χρόνο που δεν θα επηρεάσουν τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί
στα κύρια καθήκοντά του. Η τήρηση της ως άνω διαδικασίας για τη νόμιμη
άσκηση έργου ή εργασίας απαιτείται ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του
εργοδότη, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη
εργοδότη ή στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., ή σε ν.π.δ.δ.».
7. Εν όψει των παραπάνω, στην έννοια του ιδιωτικού έργου ή εργασίας, κατ’
άρθρο 31 παρ.1 του Υ.Κ., εμπίπτει, εκτός από εκείνο που παρέχεται σε ιδιώτη
εργοδότη και εκείνο που παρέχεται στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς
(ν.π.δ.δ., Α.Ε.Ι., ΟΤΑ κ.λ.π.), ακόμα δε και προς τον ίδιο τον φορέα κύριας
απασχόλησης του υπαλλήλου, για την εξυπηρέτηση αναγκών του τελευταίου
που διαχωρίζονται σαφώς από τα καθήκοντα της υπαλληλικής θέσης αυτού
(Ελ.Συν. Πράξεις I Τμ. 24/2015, 124/2011, 59/2010, 65/2009, ΝΣΚ 109/2019),
καθώς κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η φύση της έννομης σχέσης, στο πλαίσιο της
οποίας παρέχεται η εργασία, ως ιδιωτικού δικαίου και όχι ο ιδιωτικός ή
δημόσιος χαρακτήρας του φορέα στον οποίο αυτή προσφέρεται (ΕΣ ΚΠΕΔ
στο Ι Τμ. 252/2018, 196/2017, 166/2016, 220/2015, ΝΣΚ 251/2016,
134/2013).
8. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 31 Υ.Κ. άδεια πρέπει να
αφορά σε ιδιωτικό έργο ή εργασία δηλ. να παρέχεται με σκοπό την αμοιβή του
ενδιαφερομένου. Ο νομοθέτης αναφέρεται στην εν γένει άσκηση ιδιωτικού
έργου

με

αμοιβή,

προκειμένου

στο

εννοιολογικό

περιεχόμενο

της

ερμηνευόμενης ρύθμισης, να περιλάβει κάθε εξωυπηρεσιακή δραστηριότητρα
του υπαλλήλου, όπως η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος αυτοτελώς,
δηλαδή, χωρίς να τελεί ο υπάλληλος σε σχέση εξάρτησης από εργοδότη. Ως
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ιδιωτικό έργο ή εργασία νοείται τόσο η παροχή αυτής ταύτης εξαρτημένης
εργασίας όσο και η προσφορά υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος, δηλαδή
της παροχής έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, με διαρκή, σταθερή και
συστηματική απασχόληση, επί συγκεκριμένου αντικειμένου, χωρίς να τελεί ο
υπάλληλος σε σχέση εξάρτησης με τον εργοδότη (ΝΣΚ 447/2009), ακόμη δε
και η μίσθωση έργου κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 681 επ. ΑΚ.
Τούτο διότι από τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 3 του ΥΚ απαγορεύεται μεν η
κτήση της εμπορικής ιδιότητας, όχι δε η απλή διενέργεια ορισμένων
εμπορικών πράξεων (π.χ. ελευθέρια επαγγέλματα, άσκηση έργου ή ιδιωτικής
εργασίας υπηρεσιών αστικής φύσης κ.λ.π.) Η κτήση της εμπορικής ιδιότητας
συνιστά πραγματικό γεγονός, το οποίο χρήζει ανάλογης απόδειξης. Η άσκηση
εμπορίας είναι επίσης, πραγματικό, κατά βάση, γεγονός που προϋποθέτει
προηγούμενη έρευνα των επαγγελματικών συνθηκών. Συνεπώς, η κρίση για
το εάν κάποιο πρόσωπο έχει την εμπορική ιδιότητα, δύναται να εξαχθεί μόνο
μετά

από

περιπτωσιολογική

εξέταση

της

υπ΄αυτού

ασκούμενης

επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και των συνθηκών άσκησης αυτής
(Τάχος-Συμεωνίδης: «Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα» Γ΄ έκδ.σελ. 304, 363
επ. Γνωμ. ΝΣΚ 37/2002, 368/2005, Ν. Ρόκας : «Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
(1) Γεικό Μέρος 2η εκδ. σελ. 24)
9. Περαιτέρω, γίνεται δεκτό ότι κύριος σκοπός του καλλιτέχνη είναι η
δημιουργία, με ικανοποίηση της αντίστοιχης φιλοδοξίας του, ενώ το οικονομικό
μέρος είναι γι αυτόν παρεπόμενο στοιχείο, φέρει δε η πώληση των έργων από
τον ίδιο τον δημιουργό τους και κατά την οικονομική της ακόμα πλευρά, τον
χαρακτήρα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ξένης προς την εμπορία. Κατά
συνέπεια, η από τον καλλιτέχνη πώληση των δικών του καλλιτεχνικών του
δημιουργημάτων δεν αποτελεί εμπορική πράξη, καθόσον δεν έχει τα
γνωρίσματα της εμπορικής πράξης, προσβλέποντας είτε στην χειροτεχνία, είτε
στη διαμεσολάβηση (πρβλ. ad hoc ΑΠ 669/1994, Εφ.Αθ. 953/2001,
9859/1988, 5644/1995). Επομένως, στα παραδείγματα που αναφέρονται στο
έγγραφο ερώτημα της υπηρεσίας, η από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους,
κατασκευή και πώληση καλλιτεχνικών δημιουργημάτων ή

η συγγραφή και

έκδοση βιβλίων δεν συνιστούν άσκηση εμπορίας κατά τη διάταξη του άρθρου
31 παρ. 3 του ΥΚ. Οι λοιπές προϋποθέσεις όμως για τη χορήγηση από τη
Διοίκηση της σχετικής άδειας στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, δηλαδή αν
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η δραστηριότητα αυτή του υπαλλήλου συνάδει και συμβιβάζεται προς τα
καθήκοντα της θέσης του, ή αν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της
υπηρεσίας του, ανήκει στην ουσιαστική κρίση της Διοίκησης.
10. Η αιτούμενη από τον υπάλληλο άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο ιδιωτικό
έργο ή εργασία, δηλαδή μόνο γι αυτό που ρητά ο υπάλληλος αιτείται,
δεδομένου ότι σε περίπτωση αόριστου αιτήματος θα καθίστατο αδύνατος ο
επιβαλλόμενος έλεγχος της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, με
αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων. Για τον λόγο αυτό
απαιτείται άδεια από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο και για την «άπαξ ή την
επ΄ ευκαιρία ή το τυχαίως έργο ή εργασία με αμοιβή», παρά το γεγονός ότι τα
ανωτέρω δεν προϋποθέτουν σταθερή και συστηματική απασχόληση του
υπαλλήλου. Το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο θα κρίνει, κατά την ουσιαστική
εκτίμησή του, εάν η σχετική δραστηριότητα συμβιβάζεται προς τα καθήκοντα
της θέσης του υπαλλήλου, δηλαδή εάν συνάδει με το αντικείμενο της
αρμοδιότητας που ασκεί, δεν προκαλεί σύγκρουση του ιδιωτικού συμφέροντος
του υπαλλήλου με το συμφέρον της υπηρεσίας του και δεν μειώνει το κύρος
της. Δραστηριότητα, ακόμα και αν ασκείται άπαξ ή επ΄ευκαιρία, η οποία
δύναται να προκαλέσει στον υπάλληλο σύγχυση μεταξύ του δημοσίου
καθήκοντος και της ιδιωτικής του δράσης, δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα
της θέσης του (Γνωμ ΝΣΚ 447/2009).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
11. Από το σύνολο των προαναφερόμενων διατάξεων, συνδυαστικά
λαμβανομένων και ερμηνευομένων σύμφωνα και με τα κρίσιμα νομολογιακά
πορίσματα που προπαρατέθηκαν, έχω τη γνώμη ότι στα ερωτήματα αρμόζει η
απάντηση
α) το έργο ή

εργασία με αμοιβή, για τα οποία ζητείται άδεια άσκησης

ιδιωτικού έργου από υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 31 του Υ.Κ, μπορεί να παρέχεται και στο Δημόσιο ή σε άλλους
δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ Α.Ε.Ι., κ.λ.π.), καθόσον η τήρηση της
διαγραφόμενης από το νόμο διαδικασίας είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής
του εργοδότη, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε
ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς
β). Ως ιδιωτικό έργο ή εργασία νοείται τόσο η παροχή αυτής ταύτης
εξαρτημένης εργασίας όσο και η προσφορά υπηρεσιών ελευθέριου
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επαγγέλματος, δηλαδή της παροχής έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, με
διαρκή,

σταθερή

και

συστηματική

απασχόληση,

επί

συγκεκριμένου

αντικειμένου, χωρίς να τελεί ο υπάλληλος σε σχέση εξάρτησης με τον
εργοδότη και
γ) απαιτείται άδεια από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο και για την «άπαξ ή
την επ΄ ευκαιρία ή το τυχαίως έργο ή εργασία με αμοιβή», παρά το γεγονός
ότι τα ανωτέρω δεν προϋποθέτουν σταθερή και συστηματική απασχόληση
του υπαλλήλου.
Η γνωμοδοτούσα

Γεωργία Κούζιου
Πάρεδρος ΝΣΚ
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