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ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ

Με το υπ’αρίκμ. Πρωτ. 1559/2019 ζγγραφο τθσ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ετζκθ προσ γνωμοδότθςθ το εξισ ερώτθμα:
« Οι μθνιαίεσ τακτικζσ αποδοχζσ κακϊσ και θ αποηθμίωςθ για
εργαςία

κακ’

υπζρβαςθ

του

υποχρεωτικοφ

ωραρίου,

τθσ

αποςπαςμζνθσ υπαλλιλου, κα βαρφνουν τον προχπολογιςμό του
Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (βάςει του άρκρου 61 του
ν.4590/2019 και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ, με τισ οποίεσ είχε
γίνει θ απόςπαςθ τθσ υπαλλιλου, των άρκρων 6 του ν. 1878/1990 και
2 και 3 του ν. 1895/1990);»

Κατά τθ γνώμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:

*****

Α.ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΟΤ ΙΧΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΘ ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΟΤ
ν.4590/2019
Σφμφωνα με το άρκρο 6 του ν. 1878/1990 που αφορά τθν «Κφρωςθ
Πράξθσ Υπουργικοφ Συμβουλίου» κυρώνεται και ζχει ιςχφ νόμου από
τότε που εκδόκθκε θ πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου αρικ. 19/8-290 (ΦΕΚ 16 τ.Α` 13-2-90), που ζχει ωσ εξισ: «Διάκεςθ υπαλλιλων του
Δθμοςίου και του ευρφτερου Δθμόςιου Σομζα για τθ γραμματειακι
υποςτιριξθ του ζργου των Βουλευτϊν» και ςυγκεκριμζνα:
«1.
Με απόφαςθ του Υπουργοφ Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ
επιτρζπεται, υπάλλθλοι του δθμοςίου και Ν.Π.Δ.Δ. ι φορζων του
ευρφτερου Δθμοςίου Τομζα που υπθρετοφν ι αποςπώνται ςτο
Υπουργείο Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ να διατίκενται ςε γραφεία
βουλευτών για τθν ενίςχυςθ τθσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ του
ζργου των βουλευτών. Για κάκε βουλευτι επιτρζπεται θ διάκεςθ
ενόσ μόνον υπαλλιλου, πζραν εκείνου που προβλζπεται από τθν
ιςχφουςα νομοκεςία.
2. Από κάκε φορζα του δθμόςιου τομζα (υπουργείο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.)
δεν επιτρζπεται διάκεςθ αρικμοφ μεγαλφτερου του τζςςερα τοισ εκατό
(4%), υπολογιηομζνου επί του ςυνόλου των υπθρετοφντων τακτικών
υπαλλιλων ι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου
που υπάγονται ςτθν ίδια υπθρεςία διοικθτικοφ ι προςωπικοφ.
Δεν επιτρζπεται διάκεςθ προϊςταμζνων διεφκυνςθσ ι τμιματοσ ι
αυτοτελοφσ γραφείου οφτε υπαλλιλου που είναι ο μοναδικόσ που
υπθρετεί ςτον κλάδο ι ειδικότθτα.
3. Θ διάκεςθ παφει αυτοδικαίωσ και ο υπάλλθλοσ επανζρχεται ςτα
κακικοντα τθσ οργανικισ του κζςθσ αμζςωσ μόλισ ο βουλευτισ, ςτο
γραφείο του οποίου ζχει διατεκεί, αποβάλλει για οποιονδιποτε λόγο
τθ βουλευτικι του ιδιότθτα. Ο αποςπώμενοσ υπάλλθλοσ παραμζνει
μετά τθ διάλυςθ τθσ Βουλισ και αποχωρεί ςτθν περίπτωςθ που ο
βουλευτισ δεν επανεκλεγεί. Άρςθ τθσ διάκεςθσ γίνεται ςε κάκε
περίπτωςθ που κα τθ ηθτιςει ο οικείοσ βουλευτισ.
4.
Ο χρόνοσ τθσ διάκεςθσ κεωρείται ωσ χρόνοσ πραγματικισ
υπθρεςίασ για κάκε ςυνζπεια.
5. Οι υπάλλθλοι που διατίκενται για τθ γραμματειακι εξυπθρζτθςθ
των βουλευτϊν καμία ςχζςθ υπθρεςιακι ι άλλθ ζχουν με τθν

Βουλι και εξακολουκοφν να μιςκοδοτοφνται και να εξελίςςονται
υπθρεςιακϊσ βάςει του υπθρεςιακοφ κακεςτϊτοσ των υπθρεςιϊν
ςτισ οποίεσ ανικουν οργανικϊσ χωρίσ καμία επιβάρυνςθ τθσ Βουλισ.
6. Θ ιςχφσ τθσ πράξθσ αυτισ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
7. Θ πράξθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και
να κυρωκεί με νόμο με τθ φροντίδα του Υπουργοφ Προεδρίασ τθσ
Κυβζρνθςθσ.»

Σφμφωνα με το άρκρο 2 του ν.1895/1990:
«Οι διατάξεισ τθσ Π.Υ.Σ. 19/8.2.90 (ΦΕΚ 16 τ. Α`/13.2.1990), που
κυρώκθκε με το άρκρο 6 του ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33 τ.Α`/20.3.1990),
εφαρμόηονται και για τουσ Ζλλθνεσ βουλευτζσ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου για τθ γραμματειακι υποςτιριξθ του ζργου τουσ
αποκλειςτικά ςτθν Ελλάδα.
Ο προβλεπόμενοσ ςτθν ανωτζρω Π.Υ.Σ. (παρ. 1 τελευταίο εδάφιο)
αρικμόσ υπαλλιλων που διατίκενται για τθ γραμματειακι υποςτιριξθ
του ζργου των βουλευτών ορίηεται ςε δφο. Θ διάταξθ αυτι ιςχφει και
για τουσ Ζλλθνεσ βουλευτζσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου.
Ο αρικμόσ των υπαλλιλων αυτών ορίηεται ςε τρείσ εφόςον ο Βουλευτισ
δεν κάνει χριςθ τθσ αποφάςεωσ υπ` αρικ. 4775 τθσ Ολομζλειασ τθσ
Βουλισ (ΦΕΚ 137/ τ.Α`125.1 1.1982)
τουσ υπαλλιλουσ, που διατίκενται για τθ γραμματειακι υποςτιριξθ
των βουλευτϊν και Ελλινων βουλευτϊν του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου, καταβάλλονται οι αποδοχζσ που λαμβάνουν οι
υπάλλθλοι των υπθρεςιϊν ςτισ οποίεσ ανικουν οργανικά. Στισ
αποδοχζσ περιλαμβάνονται τα
πάςθσ φφςεωσ επιδόματα και
πρόςκετεσ παροχζσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ.»

Σφμφωνα με το άρκρο 3 του ν.1895/1990:
« 1.Αποςπάςεισ υπαλλιλων ςτο Υπουργείο Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 10 του ν.δ.

216/1974 (ΦΕΚ Α` 367) επιτρζπονται από τα εποπτευόμενα και
επιχορθγοφμενα ι χρθματοδοτοφμενα από το Κράτοσ νομικά πρόςωπα
ιδιωτικοφ δικαίου, κακώσ και από τισ επιχειριςεισ των οργανιςμών
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.
2. Οι υπάλλθλοι που διατίκενται ςτα γραφεία των κομμάτων που
εκπροςωποφνται ςτθ Βουλι ι ςτα γραφεία των βουλευτών και Ελλινων
βουλευτών του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ι αποςπώνται ςτο πολιτικό
γραφείο του Πρωκυπουργοφ, ςτθ γραμματεία του Υπουργικοφ
Συμβουλίου, ςτα πολιτικά γραφεία μελών τθσ Κυβζρνθςθσ,
υφυπουργών ι γενικών γραμματζων, μπορεί να προζρχονται και από
φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτό οριοκετείτο πριν
τθν ιςχφ του άρκρου 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 τ.
Α`/1.7.1990). Αποςπάςεισ υπαλλιλων που είχαν γίνει από τον ευρφτερο
δθμόςιο τομζα ςτισ ανωτζρω υπθρεςίεσ πριν από τθν ιςχφ του ν.
1892/1990, εφ` όςον δεν ζχουν αρκεί, εξακολουκοφν να ιςχφουν.»

Β.ΙΧΤΟΝ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΜΕ ΒΑΘ ΣΟΝ ν.4590/2019
Σφμφωνα με το άρκρο 61 του ν.4590/2019 περί αποδοχών και
αποηθμίωςθσ
πρόςκετθσ
κατά
χρόνο
απαςχόλθςθσ
για
αποςπαςμζνουσ, βάςει ειδικών διατάξεων, υπαλλιλων Ο.Τ.Α.
« 1. Οι μθνιαίεσ τακτικζσ αποδοχζσ και θ αποηθμίωςθ για εργαςία
κακ` υπζρβαςθ του υποχρεωτικοφ ωραρίου των υπαλλιλων
οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δευτζρου βακμοφ
(Ο.Σ.Α.) και νομικϊν προςϊπων αυτϊν, που αποςπϊνται, βάςει των
διατάξεων των άρκρων 6 του ν. 1878/1990 (Α` 33) και 2 και 3 του ν.
1895/1990 (Α` 116), ςτο Τπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, για
να διατεκοφν ςε γραφεία βουλευτϊν και Ελλινων βουλευτϊν του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, κομμάτων που εκπροςωποφνται ςτθ
Βουλι ι ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, κακϊσ και ςτο γραφείο του
εκάςτοτε Ζλλθνα Επιτρόπου ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, βαρφνουν τον
προχπολογιςμό του Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ.
2. Δαπάνεσ που αφοροφν ςτθν αποηθμίωςθ για εργαςία κακ` υπζρβαςθ
του υποχρεωτικοφ ωραρίου των υπαλλιλων τθσ παραγράφου 1 και
εκκρεμεί θ καταβολι τουσ, λόγω μθ κεώρθςθσ των ςχετικών
χρθματικών ενταλμάτων για τον λόγο τθσ καταβολισ τουσ από τουσ

Ο.Τ.Α., ςτουσ οποίουσ οργανικά ανικουν, κεωροφνται ςφννομεσ και
εκκακαρίηονται ςε βάροσ των πιςτώςεων του προχπολογιςμοφ του
Υπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ.»

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα παραπάνω προςήκει κατά τη γνϊμη μου η
ακόλουθη απάντηςη:
Θ διάταξθ του άρκρου 61 του ν.4590/2019 ζρχεται να μεταβάλλει το
προϊςχφςαν κακεςτϊσ των ωσ άνω άρκρων και ειδικότερα παφει
πλζον να βαρφνεται, με τισ μθνιαίεσ τακτικζσ αποδοχζσ και τθν
αποηθμίωςθ για εργαςία κακ’ υπζρβαςθ του υποχρεωτικοφ ωραρίου,
θ οργανικι κζςθ του αποςπαςμζνου υπαλλιλου. Σο βάροσ για τθν
οικονομικι κάλυψθ των αποςπαςμζνων εργαηομζνων μετατίκεται
ςτο Τπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ςτο οποίο αποςπϊνται
οι εργαηόμενοι των Ο.Σ.Α. και νομικϊν προςϊπων αυτϊν (ενν. και
Ν.Π.Ι.Δ. όπωσ είναι θ Δ.Ε.Τ.Α.) και εν ςυνεχεία διατίκενται ςε γραφεία
βουλευτϊν και Ελλινων βουλευτϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου,
κομμάτων που εκπροςωποφνται ςτθ Βουλι ι ςτο Ευρωπαϊκό
Κοινοβοφλιο, κακϊσ και ςτο γραφείο του εκάςτοτε Ζλλθνα Επιτρόπου
ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
Για να διαπιςτϊςει κανείσ τθ μεταβολι του κακεςτϊτοσ τθσ
οικονομικισ επιβάρυνςθσ ςτθν πλθρωμι των αποςπαςκζντων
υπαλλιλων και τθ μετατόπιςθ του βάρουσ αυτοφ από τθν οργανικι
κζςθ ςτο Τπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ αρκεί να ανατρζξει
ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου, οποφ είναι εκφραςμζνθ θ
βοφλθςθ του νομοκζτθ.
τθν προςπάκειά του ο νομοκζτθσ να τροποποιιςει τον κανόνα τθσ
επιβάρυνςθσ του φορζα τθσ οργανικισ κζςθσ του υπαλλιλου
προβλζπει τθν επιβάρυνςθ του Τπουργείου Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ, διότι «θ απόςπαςθ υπαλλιλου Ο.Σ.Α. ι νομικϊν
προςϊπων αυτϊν και θ περαιτζρω διάκεςι του ςτα γραφεία των
άρκρων 6 του ν. 1878/1990 και 2 και 3 του ν. 1895/1990 αποςκοπεί
ςτθ διευκόλυνςθ και προαγωγι τθσ κοινοβουλευτικισ λειτουργίασ,
δεν ςυνδζεται με τθ διοίκθςθ τοπικϊν υποκζςεων και δε
δικαιολογείται, ςυνεπϊσ, θ δθμοςιονομικι επιβάρυνςθ του φορζα
προζλευςθσ, δθλαδι των Ο.Σ.Α. και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν.»

ΥΜΠΕΡΑΜΑ

Ο νομοκζτθσ πλζον από τθσ δθμοςιεφςεωσ του ν.4590/2019 ιτοι από
7/2/2019 προβλζπει ότι θ απόςπαςθ του υπαλλιλου, ναι μεν
εξυπθρετεί τθν εφρυκμθ κοινοβουλευτικι λειτουργία, δεν ζχει όμωσ
καμία ςχζςθ-ςυνάφεια με τισ αρμοδιότθτεσ που κατείχε ο
αποςπαςκείσ ωσ υπάλλθλοσ των Ο.Σ.Α. και των νομικϊν προςϊπων
αυτϊν. Για το λόγο αυτό επειδι υπάρχει εξολοκλιρου μεταβολι του
αντικειμζνου εργαςίασ του υπαλλιλου λογίηεται ωσ αδικαιολόγθτθ
οποιαδιποτε επιβάρυνςθ δθμοςιονομικισ φφςεωσ από τον εκάςτοτε
φορζα οργανικισ κζςθσ που κατείχε ο υπάλλθλοσ.

υνεπϊσ θ Δ.Ε.Τ.Α. ωσ νομικό πρόςωπο του Διμου δεν καταβάλει
πλζον από τθσ δθμοςιεφςεωσ του ανωτζρω νόμου ιτοι από 7/2/2019
τισ αποδοχζσ του αποςπαςκζντοσ υπαλλιλου αλλά θ υποχρζωςθ
κάλυψθσ τθσ δαπάνθσ (μιςκοδοςία, υπερωριακι εργαςία κλπ.)
βαρφνει αποκλειςτικά το Δθμόςιο και ςυγκεκριμζνα τον
προχπολογιςμό του Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ.

Ακινα, 19/03/2019
Νομικόσ Σφμβουλοσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάνοσ Ηυγοφρθσ

