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Κπξίεο θαη θύξηνη,
θνπόο ηεο ζεκεξηλήο κνπ εηζήγεζεο είλαη ε ηζηνξηθή αλαθνξά ησλ ελεξγεηώλ ηεο
Δ.Γ.Δ.Τ.Α. αιιά θαη νη κειινληηθέο καο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ην εμαηξεηηθά ζεκαληηθό ζέκα
πνπ αθνξά ηηο Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο γηα ην πξνζσπηθό ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
Α. ΙΣΟΡΙΚΟ
1) Σν Γ.. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ Αζήλα, ζηηο 17.10.2011 κε
νκόθσλε απόθαζή ηνπ:
Όζνλ αθνξά ζην ππό ςήθηζε πνιπλνκνζρέδην ζπκπαξίζηαηαη θαη ζηεξίδεη ηελ
πξνζπάζεηα ηεο ΠΟΔ-ΓΔΤΑ γηα εμαίξεζε ησλ Γ.Δ.Τ.Α. από ηελ εξγαζηαθή
εθεδξεία θαη ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ ηξνπνινγία πνπ αθνξά ζην κηζζνιόγην
ησλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην ΓΔΚΟ.
Η Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ελεκεξώλεη ηελ ΠΟΔ-ΓΔΤΑ όηη θαηέβαιε θαη θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα πξνο θάζε θαηεύζπλζε ώζηε λα γίλνπλ απνδεθηέο νη ζέζεηο ηεο γηα δίθαηε
κεηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. όζνλ αθνξά ζην ελ ιόγσ λνκνζρέδην.
Δηδηθόηεξα:
Η Δ.Γ.Δ.Τ.Α. κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1315/11.10.2011 επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ Τπνπξγό
Οηθνλνκηθώλ θ. Δπάγγειν Βεληδέιν, ηνλ Τθππνπξγό Δζσηεξηθώλ θ. Πάξη Κνπθνπιόπνπιν
θαη ην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θ. Ηιία Πιαζθνβίηε εμέθξαζε ηελ
αληίζεζή ηεο γηα ηελ έληαμε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ
πνπ αθνξνύλ ζην κηζζνιόγην ηνπ δεκνζίνπ θαη ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία θαη δήηεζε ηελ
εμαίξεζε ησλ ΓΔΤΑ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία θαη ηελ
ππαγσγή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο ζηελ ηξνπνινγία γηα ην κηζζνιόγην ησλ εηζεγκέλσλ ζην
ρξεκαηηζηήξην ΓΔΚΟ.
Αλαιπηηθά αλαθέξνληαλ ηα εμήο:
Οζνλ αθνξά ζην κηζζνιόγην, γηα ην πξνζσπηθό ησλ Γ.Δ.Τ.Α. πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή
αλώηαηνπ νξίνπ κέζνπ θαηά θεθαιή θόζηνπο ακνηβώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γεκνζίνπ.
πγθεθξηκέλα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ή
νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ην αλώηαην όξην ησλ κεληαίσλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ γηα θάζε
εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία ΤΔ, ΓΔ, ΣΔ θαη ΠΔ ηζνύηαη κε ην αληίζηνηρν αλώηαην όξην πνπ
πξνθύπηεη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ννκνζρεδίνπ γηα ηνπο ππαιιήινπο κε
αληίζηνηρε ζρέζε εξγαζίαο (ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ) ζην δεκόζην.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη κηζζνί ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. εμνκνηώλνληαη κε ηνπο
κηζζνύο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Θεσξνύκε, θ. Τπνπξγέ, όηη κε ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο ην εξγαζηαθό θαζεζηώο ηνπ
πξνζσπηθνύ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. γίλεηαη δπζκελέζηεξν ζε ζρέζε κε απηό ησλ ππαιιήισλ ηνπ
δεκνζίνπ θαη ησλ δεκνηηθώλ ππαιιήισλ, αθνύ δελ ιακβάλνληαη ππόςε ηα εμήο :

Οη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Τδξεπζεο-Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) απνηεινύλ δεκνηηθέο
επηρεηξήζεηο εηδηθνύ ζθνπνύ θαη θνηλσθεινύο ραξαθηήξα. Οη Γ.Δ.Τ.Α. δελ αλήθνπλ ζην
δεκόζην ηνκέα, είλαη απηνηειείο επηρεηξήζεηο σο πξνο ηνπο Γήκνπο θαη ιεηηνπξγνύλ κε
ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο κε
βάζε ηνλ ηδξπηηθό ηνπο λόκν (λ. 1069/80).Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη Γ.Δ.Τ.Α.
(ύδξεπζε, απνρέηεπζε, επεμεξγαζία ιπκάησλ, ηειεζέξκαλζε) είλαη αληαπνδνηηθέο, ελώ ε
ιεηηνπξγία ηνπο δελ επηβαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ αληίζηνηρσλ Γήκσλ θαη ηνλ
θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό.
Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη νη Γ.Δ.Τ.Α. ιόγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο (ύδξεπζε, απνρέηεπζε,
επεμεξγαζία ιπκάησλ, ηειεζέξκαλζε) απαηηνύλ έληαζε εξγαζίαο θαη πξνζσπηθό κε
εμεηδίθεπζε θαη πςειή ηερλνγλσζία πνπ λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε επάξθεηα θαη
απνηειεζκαηηθόηεηα ζηηο αλάγθεο ηηο επηρείξεζεο.
Θα ζέιακε, επίζεο, λα ηνλίζνπκε θ. Τπνπξγέ, όηη νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Δ.Τ.Α.
ππέζηεζαλ ηηο πεξηθνπέο θαη ηηο κεηώζεηο κηζζώλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα
πνπ πξνεβιέθζεζαλ από ην Μλεκόλην. πγθεθξηκέλα, θαη παξόιν πνπ νη εξγαδόκελνη ζηηο
Γ.Δ.Τ.Α. είλαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ππέζηεζαλ κεηώζεηο ηόζν ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ (10%) όζν
θαη ησλ επηδνκάησλ ηνπο (10%), θαζώο θαη ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνύ κε βάζε ηνπο
λόκνπο 3833/2010,3842/2010 θαη 3845/2010.
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη νη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. νη νπνίεο ζηε
κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο πξνβιέπνληαη από Κιαδηθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαδνκέλσλ ζηηο
Γ.Δ.Τ.Α., είλαη ζε ινγηθά πιαίζηα θαη ζύκθσλα κε ην είδνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο
παξερόκελεο εξγαζίαο ζηηο Γ.Δ.Τ.Α.
Δπηπιένλ, νη ππάιιεινη ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ππάγνληαη ζε δηαθνξεηηθό αζθαιηζηηθό θαζεζηώο,
δπζκελέζηεξν ζε ζρέζε κε απηό ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, ελώ ην εθάπαμ πνζό πνπ ιακβάλεη
ην πξνζσπηθό ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ ππόθεηηαη ζε αλώηαην όξην
15.000 €.
Δπίζεο, ε κείσζε ησλ κηζζώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζα έρεη επηπηώζεηο ηόζν ζηα
αζθαιηζηηθά Σακεία όζν θαη ζηα δεκόζηα έζνδα, αθνύ ζα κεησζνύλ νη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο θαη ν θόξνο κηζζσηώλ ππεξεζηώλ πνπ απνδίδεηαη ζην δεκόζην.
ύκθσλα κε όια ηα παξαπάλσ, ην πξνζσπηθό ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζα έρεη σο πξνο ην εξγαζηαθό
ηνπ θαζεζηώο όια ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ δεκνζίνπ ρσξίο ηα
πιενλεθηήκαηα, θαη θαηά ζπλέπεηα ζα νδεγεζνύκε ζε άληζε κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. ζε ζρέζε κε απηνύο ηνπ δεκνζίνπ. Η αληζόηεηα απηή ζα απεηιήζεη ηελ
ύπαξμε ησλ Γ.Δ.Τ.Α. κε νξαηό ηνλ θίλδπλν λα νδεγεζνύλ ζε δηάιπζε.
Θα πξέπεη, αθόκα λα ηνληζζεί θ. Τπνπξγέ, όηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό νη Γ.Δ.Τ.Α. θαη ην
πξνζσπηθό ηνπο πθίζηαληαη κία άδηθε επίζεζε εμαηηίαο αθξαίσλ θαη κεκνλσκέλσλ
πεξηπηώζεσλ ζηειερώλ ηνπο πνπ ακείβνληαη κε βάζε επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο θαη όρη ηελ
ΚΔ. Οη πεξηπηώζεηο απηέο απνηεινύλ ηελ εμαίξεζε θαη όρη ηνλ θαλόλα, ελώ
παξαγλσξίδεηαη θαη ππνηηκάηαη ην έξγν ησλ Γ.Δ.Τ.Α από ηελ ίδξπζή ηνπο κέρξη ζήκεξα θαη
ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ πόιεσλ ηεο ρώξαο καο, ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο.
ήκεξα πιεξνθνξεζήθακε όηη πξόθεηηαη λα θαηαηεζεί ηξνπνινγία ζην ελ ιόγσ λνκνζρέδην
πνπ αθνξά ζην κηζζνινγηθό θαζεζηώο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εηζεγκέλεο ζην
ρξεκαηηζηήξην ΓΔΚΟ . ύκθσλα κε απηήλ ζα δίλεηαη ην δηθαίσκα ζηηο δηνηθήζεηο ησλ
εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξηώλ εληόο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο λα
κεηώζνπλ ην θαηά θεθαιή θόζηνο ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ, επηδνκάησλ,
απνδεκηώζεσλ θαη ακνηβώλ, θαηά 35% ζε ζρέζε κε ην 2009.
Θεσξνύκε, θ. Τπνπξγέ, όηη ζηελ ηξνπνινγία απηή ζα πξέπεη λα εληαρζεί θαη ην
πξνζσπηθό ησλ Γ.Δ.Τ.Α., αθνύ ην αληηθείκελν ησλ Γ.Δ.Τ.Α. πξνζνκνηάδεη κε
απηό ησλ ΓΔΚΟ, δειαδή, όπσο πξναλαθέξακε, απαηηνύλ έληαζε εξγαζίαο θαη πξνζσπηθό
κε εμεηδίθεπζε θαη πςειή ηερλνγλσζία.
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2) Μεηά από νκόθσλε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο, ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. κε ηελ ππ’ αξηζκ.
1317/17.10.2011 επηζηνιή ηεο πξνο ηνπο βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ θ.θ. Ισάλλε Βιαηή θαη
Παλαγηώηε Ρήγα (εηζεγεηή λνκνζρεδίνπ) θαη ηεο Ν.Γ. θ. Νηθόιαν Λέγθα πξόηεηλε
ηξνπνπνηήζεηο ζηα άξζξα 31 θαη 34 ηνπ λνκνζρεδίνπ σο εμήο:
Άξζξν 31
1α. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31 λα δηακνξθσζεί σο θάησζη:
Γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνπο θνξείο παξαγξάθνπ 1 κε εμαίξεζε ηνπο εξγαδόκελνπο
ζηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Τδξεπζεο Απνρέηεπζεο (ΓΔΤΑ), κε ζρέζε εξγαζίαο
ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ην αλώηαην όξην ησλ κεληαίσλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ γηα
θάζε εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία ΤΔ, ΓΔ, ΣΔ θαη ΠΔ ηζνύηαη κε ην αληίζηνηρν αλώηαην όξην
πνπ πξνθύπηεη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ γηα ηνπο
ππαιιήινπο κε αληίζηνηρε ζρέζε εξγαζίαο (ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ
ρξόλνπ) ζην δεκόζην.

1β. Σξνπνπνηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 σο θάησζη :
Μείσζε ηνπ θαηά θεθαιή θόζηνπο ησλ πάζεο θύζεσο ζπλνιηθώλ απνδνρώλ ηνπ
πξνζσπηθνύ κέρξη 35%
ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 2009. ( Αληίζηνηρε πξόηαζε
ηξνπνινγίαο έρεη θαηαηεζεί γηα ηηο ΓΔΚΟ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ).
3) ηηο 27-10-2011 δεκνζηεύεηαη ζην ΦΔΚ 226 ν Νόκνο 4024/11 πνπ γηα ηα επίκαρα
ζεκεία αλαθέξεη ηα εμήο:
Παξάγξαθνο 3. Γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνπο θνξείο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1α (1.
α) ηα λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.) πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε
Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α., θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνύ ή δεκόζηνπ ή
απηνδηνηθεηηθνύ ζθνπνύ, επνπηείαο, δηνξηζκνύ θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Γηνίθεζεο
ηνπο, …), κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ή
νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ην αλώηαην όξην ησλ κεληαίσλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ γηα θάζε
εθπαηδεπηηθή
θαηεγνξία ΤΔ, ΓΔ, ΣΔ θαη ΠΔ ηζνύηαη κε ην αληίζηνηρν αλώηαην όξην πνπ πξνθύπηεη θαη`
εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ γηα ηνπο ππαιιήινπο κε αληίζηνηρε ζρέζε
εξγαζίαο
(ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ) ζην Γεκόζην.
Γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ σο άλσ θνξέσλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζέζεηο επζύλεο,
αληίζηνηρεο
ησλ ζέζεσλ Σκεκαηάξρε, Γηεπζπληή θαη Γεληθνύ Γηεπζπληή ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ, ην
αλώηαην
όξην κεληαίσλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ ηζνύηαη κε ην αληίζηνηρν αλώηαην όξην πνπ πξνθύπηεη
θαη`
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ γηα ηνπο θαηέρνληεο ζέζε Σκεκαηάξρε,
Γηεπζπληή ή Γεληθνύ Γηεπζπληή ζην Γεκόζην.
Παξάγξαθνο 4. Σν κέζν θαηά θεθαιή θόζηνο ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ,
επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ θαη ακνηβώλ γεληθά, εμαηξνπκέλσλ ησλ εξγνδνηηθώλ
εηζθνξώλ, ησλ θνξέσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1α ηνπ παξόληνο άξζξνπ, απαγνξεύεηαη λα
ππεξβαίλεη ηα ρίιηα ελληαθόζηα (1.900) επξώ ην κήλα.
Παξάγξαθνο 5. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο νξγαληζκνύο θαη ηηο εηαηξείεο ηεο
ππνπαξαγξάθνπ 1β, ην κέζν θαηά θεθαιή θόζηνο ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ,
επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ θαη ακνηβώλ γεληθά ηνπ πάζεο θύζεσο πξνζσπηθνύ δελ
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επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 65% ηνπ κέζνπ θαηά θεθαιήλ αληίζηνηρνπ θόζηνπο ηεο
επηρείξεζεο, ηνπ νξγαληζκνύ ή ηεο εηαηξείαο, όπσο απηό είρε
δηακνξθσζεί θαηά ηε λ 31.12.2009.
Αλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ πξνθύπηεη κέζν θαηά θεθαιή θόζηνο ησλ
πάζεο θύζεσο απνδνρώλ, επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ θαη ακνηβώλ γεληθά, εμαηξνπκέλσλ
ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ, κηθξόηεξν ησλ ρηιίσλ ελληαθνζίσλ (1.900) επξώ θαηά κήλα,
ηζρύεη σο όξην ην όξην ησλ ρηιίσλ ελληαθνζίσλ (1.900) επξώ θαηά κήλα.
4) ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζηελ Αζήλα ζηηο 25-11-2011
δηαπηζηώλεηαη όηη ηειηθώο ζην λόκν δελ πεξηιήθζεθε ε πξόηαζε ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. λα
πεξηιεθζνύλ νη Γ.Δ.Τ.Α. σο πξνο ην κηζζνινγηθό ζηηο εηζεγκέλεο ΓΔΚΟ, κε απνηέιεζκα
ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. λα έρεη δεκηνπξγεζεί ζνβαξή αλαζηάησζε θαη θνηλή δηαπίζησζε αδπλακίαο
εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ θαη απνζηέιινληαη επηζηνιέο πξνο ηνλ θ. Δπάγγειν Βεληδέιν,
Αληηπξόεδξν ηεο Κπβέξλεζεο & Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ (28-11-2011), πξνο ηνλ θ. Πάξη
Κνπθνπιόπνπιν, Τθππνπξγό Δζσηεξηθώλ (02-12-2011) θαη πξνο ηνλ θ. Αλαζηάζην
Γηαλλίηζε, Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ (07-12-2011), όπνπ αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά:
«Οη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) πνπ ηδξύζεθαλ ζηηο αξρέο
ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1980 γηα λα θαιύςνπλ ηελ αλεπάξθεηα ησλ Γήκσλ σο πξνο ηελ παξνρή
ππεξεζηώλ Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο απηή ηε ζηηγκή κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη
εηδηθόηεξα κε ην λ. 4024/11 ππνβαζκίδνληαη ζεκαληηθά κε νξαηό ηνλ θίλδπλν δηάιπζήο
ηνπο.
Δηδηθόηεξα κε ηηο κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ηνπ παξαπάλσ λόκνπ, νη εξγαδόκελνη ησλ
Γ.Δ.Τ.Α. εμηζώλνληαη κε ηνπο ππόινηπνπο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα παξόιν πνπ ε θύζε θαη ην
έξγν ησλ Γ.Δ.Τ.Α. απαηηνύλ έληαζε εξγαζίαο θαη πξνζσπηθό κε εμεηδίθεπζε θαη πςειή
ηερλνγλσζία. Θα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη ε ζπνπδαηόηεηα θαη ην έξγν ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
απαηηνύλ άιιε κεηαρείξηζε αλάινγε πξνο ηε δπλακηθή πνπ έρνπλ αλαπηύμεη νη Γ.Δ.Τ.Α.
όια ηα ρξόληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Δπίζεο, κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ν λόκνο 4024/11 γηα ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία
πνπ αθνξά θαη ζηηο Γ.Δ.Τ.Α., νη Γ.Δ.Τ.Α. αλαγθάδνληαη λα θαηαξγήζνπλ ηηο θελέο νξγαληθέο
ηνπο ζέζεηο θαη λα ζηεξεζνύλ από έκπεηξν πξνζσπηθό ζε κηα ζηηγκή πνπ έρνπλ δηεπξύλεη
ηα γεσγξαθηθά ηνπο όξηα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» θη έρνπλ δεκηνπξγεζεί
απμεκέλεο αλάγθεο.
Ωο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηόζν ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο καο
όζν θαη ηελ πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Γ.Δ.Τ.Α. πξνηείλνπκε ηα παξαθάησ:
Α . Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο
α) ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ λόκνπ 1069/1980 ην κέζν θαηά θεθαιή θόζηνο ησλ πάζεο
θύζεσο απνδνρώλ, επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ θαη ακνηβώλ γεληθά ηνπ πάζεο θύζεσο
πξνζσπηθνύ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 75% ηνπ κέζνπ θαηά θεθαιήλ
αληίζηνηρνπ θόζηνπο ηεο επηρείξεζεο, όπσο απηό είρε δηακνξθσζεί θαηά ηελ
31.12.2009.
Αλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ πξνθύπηεη κέζν θαηά θεθαιήλ θόζηνο
ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ, επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ θαη ακνηβώλ γεληθά,
εμαηξνπκέλσλ ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ, κηθξόηεξν ησλ ρηιίσλ ελληαθνζίσλ(1.900) επξώ
θαηά κήλα, ηζρύεη σο όξην ησλ ρηιίσλ ελληαθνζίσλ(1.900) επξώ θαηά κήλα.
β) Να ηζρύζεη θαη γηα ην πξνζσπηθό ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θίλεηξν επίηεπμεο ζηόρσλ θαη
δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ ζε πνζνζηό ζπλνιηθά 10%.»
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5) Με λεώηεξε επηζηνιή καο πξνο ηνλ θ. Δπάγγειν Βεληδέιν, Αληηπξόεδξν ηεο
Κπβέξλεζεο & Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θαη πξνο ηνλ θ. Αλαζηάζην Γηαλλίηζε, Τπνπξγό
Δζσηεξηθώλ (20-12-2011), επαλήιζακε ζην ζέκα θαη αλαθέξακε ραξαθηεξηζηηθά:
«ε ζπλέρεηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. 1328/28.11.11 εγγξάθνπ καο κε ην νπνίν ζάο
πξνηείλακε κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο γηα ην πξνζσπηθό ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζα ζέιακε λα ζαο
γλσξίζνπκε ηα παξαθάησ:
Από ηνλ Σύπν πιεξνθνξεζήθακε όηη ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή
ηξνπνινγία πνπ ζπκπεξηιάκβαλε θαη ην πξνζσπηθό ησλ Γ.Δ.Τ.Α. σο εμήο :
1. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4024/2011 (Α΄226)
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο :

«Με θνηλή απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ αξκόδηνπ θαζ’ ύιελ
Τπνπξγνύ κπνξεί λα εμαηξνύληαη θιάδνη ή εηδηθόηεηεο ησλ θνξέσλ ηεο
ππνπαξαγξάθνπ 1α από ηα αλώηαηα όξηα κεληαίσλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα πξνεγνύκελα εδάθηα ηεο παξνύζεο παξαγξάθνπ, εθόζνλ, ζε
θάζε πεξίπησζε, ην κέζν θαηά θεθαιή θόζηνο ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ,
επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ θαη ακνηβώλ γεληθά, δελ ππεξβαίλεη ηα όξηα πνπ
νξίδνληαη ζηελ επόκελε παξάγξαθν ηνπ παξόληνο άξζξνπ».

2. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4024/2011 (Α΄226)
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο :

«Αλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, πξνθύπηεη κέζν θαηά θεθαιή
θόζηνο ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ, επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ θαη ακνηβώλ
γεληθά ηνπ πάζεο θύζεσο πξνζσπηθνύ ηνπ θνξέα, κηθξόηεξν ηνπ 65% ηνπ κέζνπ
θαηά θεθαιή αληίζηνηρνπ θόζηνπο ηνπ θνξέα, όπσο απηό είρε δηακνξθσζεί θαηά
ηελ 31/12/2009, ηζρύεη σο όξην, ην σο άλσ όξην ηνπ 65%».

Η παξαπάλσ ηξνπνινγία ηειηθώο απνζύξζεθε, αιιά ζα ζέιακε λα ζάο εθθξάζνπκε ηελ
αλεζπρία καο γηα ηνπο εμήο ιόγνπο :
ε πεξίπησζε πνπ θαηαηεζεί εθ λένπ θαη ςεθηζζεί σο είρε, ζα δεκηνπξγήζεη κεγάιεο
αληζόηεηεο κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. κε απνηέιεζκα λα δηαηαξαρζεί ζνβαξά
ε εξγαζηαθή εηξήλε.
Δηδηθόηεξα:
Σν κηζζνιόγην ησλ Γ.Δ.Τ.Α. δελ είλαη εληαίν, αθνύ νη Γ.Δ.Τ.Α. εθαξκόδνπλ είηε ηελ
Κιαδηθή πιινγηθή ύκβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. πνπ ππνγξάθεηαη θάζε ρξόλν
κε ηελ Π.Ο.Δ.-Γ.Δ.Τ.Α. είηε Δπηρεηξεζηαθέο πκβάζεηο.
Δπηπιένλ, ην 2009 ππήξραλ Γ.Δ.Τ.Α. πνπ απαζρνινύζαλ ζπκβαζηνύρνπο κε ρακειό
ύςνο απνδνρώλ (θαη νη νπνίνη ζηελ ζπλέρεηα απνρώξεζαλ ιόγσ ιήμεο ησλ ζπκβάζεσλ ή
ησλ επηδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ) νη νπνίεο, όκσο, ζα ζπλππνινγηζζνύλ ζην κέζν
θόζηνο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. Με βάζε ην γεγνλόο απηό ε ξύζκηζε ηεο
απνζπξζείζαο ηξνπνινγίαο ζα είρε σο ζπλέπεηα θάπνηνη εξγαδόκελνη ησλ Γ.Δ.Τ.Α. λα έρνπλ
κηζζνινγηθέο απώιεηεο κεγαιύηεξεο ηνπ 35%, αθόκα κέρξη θαη 50%.
Δπνκέλσο, ζα ήηαλ δηθαηόηεξν λα ιεθζεί σο βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηηο
κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ην θόζηνο αλά εξγαδόκελν θαη όρη θαηά επηρείξεζε
(Γ.Δ.Τ.Α.) ώζηε θαλείο εξγαδόκελνο λα κελ έρεη κείσζε κεγαιύηεξε από έλα πνζνζηό
πνπ θξίλεηαη δίθαην ζύκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία.
Καηόπηλ όισλ ησλ παξαπάλσ, ζα ζέιακε λα εκκείλνπκε ζηελ πξόηαζή καο όπσο απηή ζάο
γλσζηνπνηήζεθε κε ην ππαξηζκ. πξση. 1328/28.11.11 έγγξαθό καο θαη ε νπνία είλαη ε
εμήο :
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α) ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ λόκνπ 1069/1980 ην κέζν θαηά θεθαιή θόζηνο ησλ πάζεο
θύζεσο απνδνρώλ, επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ θαη ακνηβώλ γεληθά ηνπ πάζεο θύζεσο
πξνζσπηθνύ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 75% ηνπ κέζνπ θαηά θεθαιήλ
αληίζηνηρνπ θόζηνπο ηεο επηρείξεζεο, όπσο απηό είρε δηακνξθσζεί θαηά ηελ
31.12.2009.
Αλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ πξνθύπηεη κέζν θαηά θεθαιήλ θόζηνο
ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ, επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ θαη ακνηβώλ γεληθά,
εμαηξνπκέλσλ ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ, κηθξόηεξν ησλ ρηιίσλ ελληαθνζίσλ(1.900) επξώ
θαηά κήλα, ηζρύεη σο όξην ησλ ρηιίσλ ελληαθνζίσλ(1.900) επξώ θαηά κήλα.
β) Να ηζρύζεη θαη γηα ην πξνζσπηθό ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θίλεηξν επίηεπμεο ζηόρσλ θαη
δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ ζε πνζνζηό ζπλνιηθά 10%.
ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηό λα γίλεη απνδεθηή ε πξόηαζή καο , γηα ηελ απινπνίεζε
εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ , αιιά θαη γηα ιόγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. , παξαθαινύκε λα δηαηππσζεί κε ηέηνην ηξόπν ε λέα ξύζκηζε ώζηε
θαλείο εξγαδόκελνο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. λα κελ έρεη κείσζε ησλ απνδνρώλ ηνπ
κεγαιύηεξε από 35% ζε ζρέζε κε ηηο απνδνρέο ηνπ ζηηο 31/12/2009.»
6) ηηο 31-12-2011 δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Α’ 268 ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ,
ζηελ νπνία πξνζηίζεληαη ηα παξαθάησ ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 31, πνπ
αθνξά ηα κηζζνινγηθά ησλ Γ.Δ.Τ.Α.:
Παξάγξαθνο 3: "Με θνηλή απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ
αξκόδηνπ θαζ` ύιελ Τπνπξγνύ κπνξεί λα εμαηξνύληαη θιάδνη ή εηδηθόηεηεο ησλ θνξέσλ
ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1α από ηα αλώηαηα όξηα κεληαίσλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα πξνεγνύκελα εδάθηα ηεο παξνύζεο παξαγξάθνπ, εθόζνλ, ζε θάζε
πεξίπησζε, ην κέζν θαηά θεθαιή θόζηνο ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ, επηδνκάησλ,
απνδεκηώζεσλ θαη ακνηβώλ γεληθά, δελ ππεξβαίλεη ηα όξηα πνπ νξίδνληαη ζηελ επόκελε
παξάγξαθν ηνπ παξόληνο άξζξνπ."
Παξάγξαθνο 4: "Αλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, πξνθύπηεη
κέζν θαηά θεθαιή θόζηνο ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ, επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ θαη
ακνηβώλ γεληθά ηνπ πάζεο θύζεσο πξνζσπηθνύ ηνπ θνξέα, κηθξόηεξν ηνπ 65% ηνπ
κέζνπ θαηά θεθαιή αληίζηνηρνπ θόζηνπο ηνπ θνξέα, όπσο απηό είρε δηακνξθσζεί θαηά
ηελ 31.12.2009, ηζρύεη σο όξην, ην σο άλσ όξην ηνπ 65%."
7) Δπί απηώλ ησλ ξπζκίζεσλ ζηείιακε επηζηνιή ζηνλ θ. Πάξη Κνπθνπιόπνπιν,
Τθππνπξγό Δζσηεξηθώλ (20-01-2012) ηνλίδνληαο όηη:
«Με παιαηόηεξε επηζηνιή καο ζάο εθθξάζακε ηελ αλεζπρία καο γηα ηελ ελδερόκελε
πηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ ξπζκίζεσλ δηόηη επηζεκάλακε όηη ζα δεκηνπξγνύζε κεγάιεο
αληζόηεηεο κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α, αθνύ ην κηζζνιόγην ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
δελ είλαη εληαίν, ελώ ην 2009 ππήξραλ Γ.Δ.Τ.Α. πνπ απαζρνινύζαλ ζπκβαζηνύρνπο
κε ρακειό ύςνο απνδνρώλ (θαη νη νπνίνη ζηελ ζπλέρεηα απνρώξεζαλ ιόγσ ιήμεο ησλ
ζπκβάζεσλ ή ησλ επηδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ) νη νπνίεο, όκσο, ζα ζπλππνινγηζζνύλ
ζην κέζν θόζηνο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
Δπνκέλσο, ηνλίζακε ζα ήηαλ δηθαηόηεξν λα ιεθζεί σο βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηηο
κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ην θόζηνο αλά εξγαδόκελν θαη όρη θαηά επηρείξεζε
(Γ.Δ.Τ.Α.) ώζηε θαλείο εξγαδόκελνο λα κελ έρεη κείσζε κεγαιύηεξε από έλα πνζνζηό
πνπ θξίλεηαη δίθαην ζύκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία.
Γπζηπρώο, θ. Τπνπξγέ, νη απόςεηο – πξνηάζεηο καο δελ έγηλαλ δεθηέο.Μάιηζηα ε εξκελεία
πνπ δόζεθε απν ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ (Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΔΚΟ) δεκηνύξγεζε
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κεγάιε αλαζηάησζε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη δπζθνιία
εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο.
Καηόπηλ όισλ ησλ παξαπάλσ, κε ζηόρν λα ακβιπλζνύλ νη ηπρόλ αληζόηεηεο κεηαμύ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. επαλεξρόκαζηε ζηελ αξρηθή καο πξόηαζε θαη πξνηείλνπκε ηα
παξαθάησ , ζεκεηώλνληαο όηη κε ηελ άκεζε απνδνρή ησλ πξνηάζεώλ καο ζα επέιζεη
εμνξζνινγηζκόο ηνπ κηζζνινγηθνύ θόζηνπο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα
δπζκελή δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία, αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ησλ επηρεηξήζεσλ .

Α) Η κείσζε ησλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. δελ κπνξεί λα είλαη
κεγαιύηεξε ηνπ 35% θαη’ άηνκν θαη θαηά ζέζε ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ
απνδνρώλ θάζε εξγαδόκελνπ ζηηο 31/12/2009 . Γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο
Γ.Δ.Τ.Α. δελ ηζρύνπλ ηα αλώηαηα όξηα ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ δεκνζίνπ πνπ
πξνβιέπνληαη από ηνλ λ. 4024/2011.
Β) Οη πξνζιεθζέληεο κεηά ηελ 31.12.2009 κέρξη ζήκεξα, θαζώο θαη ην
πξνζσπηθό πνπ ζα πξνζιακβάλεηαη ζηηο Γ. Δ.Τ.Α. από ηνύδε θαη ζην εμήο ζα
εληάζζεηαη ζην δηακνξθσζέλ ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ κηζζνιόγην ηεο
επηρείξεζεο.
8) ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζηελ Αζήλα ζηηο 04-04-2012
δηαπηζηώζεθε όηη νη εξκελεπηηθέο εγθύθιηνη πνπ εθδόζεθαλ ζηελ ζπλέρεηα δελ
απνζαθήληζαλ ηελ θαηάζηαζε θη επέηεηλαλ ηελ ζύγρπζε. Γηα ηνλ ιόγν απηό απνζηείιακε
πξόηαζε ζηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ σο εμήο:
«α) Η κείσζε ησλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. δελ κπνξεί λα είλαη
κεγαιύηεξε ηνπ 35% θαη’ άηνκν θαη θαηά ζέζε ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ
απνδνρώλ θάζε εξγαδνκέλνπ ζηηο 31/12/2009.Γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο
Γ.Δ.Τ.Α. δελ ηζρύνπλ ηα αλώηαηα όξηα ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ δεκνζίνπ πνπ
πξνβιέπνληαη από ηνλ λ. 4024/2011.
β) Οη πξνζιεθζέληεο κεηά ηελ 31.12.2009 κέρξη ζήκεξα, θαζώο θαη ην
πξνζσπηθό πνπ ζα πξνζιακβάλεηαη ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. από ηνύδε θαη ζην εμήο ζα
εληάζζεηαη ζην δηακνξθσζέλ ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ κηζζνιόγην ηεο
επηρείξεζεο».
Η πξόηαζή καο δελ έγηλε κέρξη ζηηγκήο δεθηή (πξνηείλακε λα εθδνζεί ζρεηηθή εγθύθιηνο)
κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ζήκεξα νκνηόκνξθε εθαξκνγή ησλ κηζζνινγηθώλ
ξπζκίζεσλ από ηηο Γ.Δ.Τ.Α. θαη πνιιέο Γ.Δ.Τ.Α. λα εθθξάδνπλ παξάπνλα πξνο ηελ
Δ.Γ.Δ.Τ.Α. δηόηη δελ έδσζε κία θεληξηθή θαηεύζπλζε εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ.
Β. ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ
Μεηά ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έρεη πξνβεί κε νκόθσλεο
απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο, ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αηηεκάησλ γύξσ από ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Θεσξνύκε όηη κε ην κηζζνιόγην ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. όπσο έρεη
δηακνξθσζεί ζήκεξα, νη εξγαδόκελνη ζπκκεηείραλ αλαινγηθά ηόζν ζηηο ζπζίεο πνπ πξέπεη
λα ππνζηνύλ όινη νη Έιιελεο εξγαδόκελνη γηα ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ηεο ρώξαο
αιιά θαη ζηε βησζηκόηεηα ηόζν ησλ Γ.Δ.Τ.Α. όζν θαη ησλ παξερνκέλσλ αληαπνδνηηθώλ
ππεξεζηώλ ζηνπο δεκόηεο.
Πξνηείλσ λα εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο νύησο ώζηε θαη νη εξγαδόκελνη ησλ
Γ.Δ.Τ.Α. λα κελ ππνζηνύλ ηηο πεξαηηέξσ λνκνζεηεκέλεο κεηώζεηο, όπσο εμάιινπ έρεη
δηαηππσζεί ζηηο εμαγγειίεο θαη ηηο δεζκεύζεηο ηεο λέαο θπβέξλεζεο.
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ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΑΚΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ
ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Υ.
ΜΔΛΟ Γ.. Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
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