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ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  
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Πληροφορίες: Γ. Μπάκας 
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Αθήνα, 13/06/2019 

Αριθ. Πρωτ.: 26485/702 

 

ΠΡΟΣ: (χωρίς συνημμένα) 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΠΟΕΟ)  

Καποδιστρίου 24 

Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ  

 

ΚΟΙΝ.: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  

ΤΚ 15669 ΠΑΠΑΓΟΥ 

 

 

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων  

 

ΣΧΕΤ.: 1) Το από 10-06-2019 έγγραφό σας, το οποίο περιήλθε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην 

Υπηρεσία μας 

2) Το με αριθ. 23288/661/28-05-2019 απαντητικό έγγραφό μας 

3) Το με αριθ. 112/07-05-2019 ερώτημά σας   

 

 

Σε συνέχεια των διαλαμβανόμενων στα ανωτέρα σχετικά έγγραφα, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε επιπλέον τα 

εξής: 

 

Όπως αναλύθηκε εκτενώς στο ανωτέρω 2) σχετικό έγγραφό μας, εργοδότης είναι το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που συμβάλλεται με τον εργαζόμενο κατά την κατάρτιση της σύμβασης εξαρτημένης 

εργασίας, ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα κατά την εκπλήρωση της σύμβασης και εποπτεύει την τήρηση 

των όρων υπό τους οποίους τελεί η προσφορά των υπηρεσιών του εργαζόμενου, η οποία (προσφορά 

υπηρεσιών) παρέχεται έναντι μισθού.  

 

Εφόσον, λοιπόν, στην περίπτωση που αναφέρετε στο ανωτέρω 3) σχετικό έγγραφό σας (ερώτηση 1), ο 

εργαζόμενος εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών ο οποίος παρίσταται στο εκπαιδευτικό όχημα κατά το δεύτερο 

στάδιο εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4599/2019 (Α΄ 40) , 

παρέχει την εργασία του στο πλαίσιο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας,  εργοδότης του είναι, κατά την άποψη 

της υπηρεσίας μας, η Σχολή Οδηγών που έχει συμβληθεί μαζί του κατά την κατάρτιση της σύμβασης, σύμφωνα 

με την προηγούμενη παράγραφο και τα διαλαμβανόμενα αναλυτικά στο υπό στοιχείο 2) σχετικό έγγραφό μας. 

Επισημαίνεται ότι μόνο επί των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας.  
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Εν κατακλείδι, το θέμα σας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα και σε περίπτωση 

αμφισβήτησης αρμόδια να κρίνουν είναι τα δικαστήρια. 

 

Το παρόν κοινοποιείται μαζί με τα σχετικά έγγραφα (1-3), στην καθ΄ ύλην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών. 

 

Συνημμένα: Επτά (7) σελίδες 

 

 
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ 

                           

 

 

               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝ. 

 

1. Γρ. Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης 

2. Δ7/Α 

3. Δ7/Κ.Φ. 


