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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Με το υπϋ αρίκμ. πρωτ. 2539354/ 14-05-2019 ζγγραφο τθσ Δθμοτικισ
Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.) ετζκθ ςτθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α προσ
γνωμοδότθςθ το κάτωκι ερϊτθμα:
« Εάν δικαιοφνται, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, να λαμβάνουν
επίδομα κζςθσ ευκφνθσ:
-Ο αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ, και αν ο
ςυγκεκριμζνοσ δικαιοφται να αναπλθρϊνει ςυνεχϊσ τον Προϊςτάμενο
Τεχνικισ υπθρεςίασ ο οποίοσ εκτελεί κακικοντα Γενικοφ Διευκυντι
-Ο αναπλθρωτισ Προϊςτάμενοσ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
-Η υπεφκυνθ του Γραφείου Ζκδοςθσ λογαριαςμϊν και Συνδζςεων
Υδρομζτρων θ οποία παραλλιλωσ αςκεί και χρζθ αναπλθρωτι Υπευκφνου
του Τμιματοσ Εκμετάλλευςθσ, ενόψει του γεγονότοσ ότι δεν ζχει οριςκεί
άλλοσ ωσ Υπεφκυνοσ
-Η υπεφκυνθ του Γραφείου Προςωπικοφ θ οποία παραλλιλωσ αςκεί
κακικοντα αναπλθρωτι Υπευκφνου του Διοικθτικοφ Τμιματοσ, ενόψει του
γεγονότοσ ότι ο οριςκείσ Υπεφκυνοσ βρίςκεται ςε προςωρινι ςφνταξθ
Τα παραπάνω, με δεδομζνο ότι για τουσ ανωτζρω οι οποίοι εκτελοφν χρζθ
αναπλθρωτι δεν υπάρχει απόφαςθ για αναπλιρωςθ»
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Για τα ανωτζρω τεκζντα ερωτιματα αρμόηει κατά τθ γνϊμθ μου θ κάτωκι
απάντθςθ.

Ι. Σο επίδομα κζςθσ ευκφνθσ – Νομοκετικό πλαίςιο
Σφμφωνα με το άρκρ. 18 ν. 4024/2011 , περί επιδόματοσ κζςθσ ευκφνθσ,
ορίηονται τα εξισ:
«1. Στουσ προϊςταμζνουσ οργανικϊν μονάδων του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α., οποιουδιποτε επιπζδου καταβάλλεται, για όςο χρόνο αςκοφν τα
κακικοντά τθσ, μθνιαίο επίδομα κζςθσ ευκφνθσ οριηόμενο, κατά βακμίδα
κζςθσ, ωσ εξισ:

α)

Προϊςτάμενοι

Διοίκθςθσ:

αα) Προϊςτάμενοι Γενικϊν Διευκφνςεων Διοίκθςθσ, εννιακόςια (900) ευρϊ.
ββ) Προϊςτάμενοι Διευκφνςεων Διοίκθςθσ, τετρακόςια (400) ευρϊ.
γγ) Προϊςτάμενοι Υποδιευκφνςεων Διοίκθςθσ τριακόςια (300) ευρϊ.
δδ) Προϊςτάμενοι Τμθμάτων Διοίκθςθσ διακόςια πενιντα (250) ευρϊ.
εε)

Προϊςτάμενοι

Παιδικϊν

β)
αα)

Στακμϊν,

εκατό

(100)

Προϊςτάμενοι
Περιφερειακοί

Διευκυντζσ

ευρϊ.

Εκπαίδευςθσ:
εννιακόςια

(900)

ευρϊ.

ββ) Προϊςτάμενοι Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ

πεντακόςια

πενιντα

(550)

ευρϊ.

γγ) Προϊςτάμενοι Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ των
Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, τετρακόςια πενιντα (450) ευρϊ.
δδ) Σχολικοί Σφμβουλοι προςχολικισ αγωγισ, δθμοτικισ εκπαίδευςθσ,
ειδικισ αγωγισ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τετρακόςια (400) ευρϊ.
εε) Διευκυντζσ Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικϊν Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., και προϊςτάμενοι Γραφείων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
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Εκπαίδευςθσ και του Γραφείου Μειονοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Περιφερειακισ
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ τριακόςια (300)
ευρϊ και εφόςον τα ςχολεία διακζτουν τουλάχιςτον ζξι (6) τμιματα
τριακόςια

πενιντα

(350)

ευρϊ.

ςτςτ) Διευκυντζσ Γυμναςίων, Επαγγελματικϊν Σχολϊν, Σχολείων Δεφτερθσ
Ευκαιρίασ (ΣΔΕ), Δθμοςίων ΙΕΚ, Τετρακζςιων και άνω Δθμοτικϊν Σχολείων και
Σχολικϊν Εργαςτθριακϊν Κζντρων, διακόςια πενιντα (250) ευρϊ. Εφόςον τα
ςχολεία διακζτουν τουλάχιςτον εννζα (9) τμιματα τριακόςια (300) ευρϊ.
ηη) Υποδιευκυντζσ Σχολικϊν Μονάδων και Σχολικϊν Εργαςτθριακϊν Κζντρων,
Υπεφκυνοι Τομζων Σχολικϊν Εργαςτθριακϊν Κζντρων, και Προϊςτάμενοι
Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, και Υπεφκυνοι Κζντρων Περιβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ,

εκατόν

πενιντα

(150)

ευρϊ.

θθ) Προϊςτάμενοι Μονοκζςιων, Δικζςιων και Τρικζςιων Δθμοτικϊν Σχολείων
και

Νθπιαγωγείων

εκατό

(100)

ευρϊ.

2. Το επίδομα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου καταβάλλεται και ςτθν
περίπτωςθ προςωρινισ απουςίασ του δικαιοφχου από τα κακικοντά του, για
οποιαδιποτε αιτία, αλλά όχι πζραν των δφο (2) μθνϊν ςυνολικά κατ' ζτοσ.
3. Σε περίπτωςθ νόμιμθσ αναπλιρωςθσ των προϊςταμζνων τθσ παραγράφου 1
του παρόντοσ άρκρου, το επίδομα τθσ αντίςτοιχθσ βακμίδασ καταβάλλεται
μετά τθν παρζλευςθ διμινου ςτουσ αναπλθρωτζσ των κζςεων αυτϊν.
Ειδικότερα, ςτθν περίπτωςθ κζνωςθσ ι ςφςταςθσ κζςθσ προϊςταμζνου
οργανικισ μονάδασ καταβάλλεται το ωσ άνω επίδομα ςτο νόμιμο
αναπλθρωτι, από τθν ζναρξθ τθσ αναπλιρωςθσ.
4. Επί ςυρροισ αξιϊςεων για λιψθ του επιδόματοσ από δφο βακμίδεσ
καταβάλλεται μόνο το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθν ανϊτερθ βακμίδα.»
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Με τθν παρ. 12 τθσ υποπαρ. Γ1 (ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ) τθσ παρ. Γ ν. 4093/2012 ορίηεται ότι:

«12. Οι διατάξεισ του Κεφαλαίου Δεφτερου του ν. 4024/2011 που αφοροφν το
βακμολογικό και μιςκολογικό κακεςτϊσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του
ίδιου νόμου, ζχουν ανάλογθ εφαρμογι, από 1.1.2013, και ςτο προςωπικό
των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανικουν ςτο
Κράτοσ ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Τ.Α., κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι
δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ
πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςθσ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και
Τοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων, ι επιχορθγοφνται τακτικά,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά
50% τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, κακϊσ και των λοιπϊν
δθμόςιων επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ανωνφμων εταιρειϊν, που
υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του ν.
3429/2005 (Α` 314), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1α
του άρκρου 1 του ν. 3899/2010 (Α`212)...»

Η περίπτωςθ 12 καταργικθκε από 1.1.2016 δυνάμει των άρκρων 34 και 35
Ν.4354/2015,ΦΕΚ Α 176/16.12.2015 ωσ εξισ:
«Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:

α. Οι διατάξεισ των άρκρων 12 ζωσ 25, 28, 29, 30 του Ν. 4024/2011, κακϊσ
και οι κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν εκδοκείςεσ υπουργικζσ αποφάςεισ, και με
τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου θ` του άρκρου 33 του νόμου αυτοφ, του
άρκρου 31 με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ α` του άρκρου 33 του παρόντοσ
και 32 με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου β` του άρκρου 33 του παρόντοσ.

β. Η περίπτωςθ 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ παρ. Γ` του άρκρου πρϊτου
του ν. 4093/2012.
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γ. Οι περιπτϊςεισ α` και β` τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 2703/1999 (Α`
72).

δ. Κάκε άλλθ γενικι ι ειδικι διάταξθ, κατά το μζροσ που αντίκειται ςτισ
διατάξεισ του παρόντοσ ι κατά το μζροσ που ρυκμίηει με διαφορετικό τρόπο
κζματα που διζπονται από αυτόν.»

Με το αρκρ. 7 ν. 4354/2015, αναφορικά με το πεδίο εφαρμογισ, ορίηεται ότι:
«Πεδίο εφαρμογισ

1. Στισ διατάξεισ του παρόντοσ υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί
δθμόςιοι υπάλλθλοι, κακϊσ και οι υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου αορίςτου και οριςμζνου χρόνου:

α) των φορζων τθσ περίπτωςθσ ςτ` τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν.
4270/2014 (Α` 143),

β) των Ανεξάρτθτων Διοικθτικϊν Αρχϊν (Α.Δ.Α.), τθσ περίπτωςθσ γ` τθσ παρ.
1 του άρκρου 14 του ν. 4270/ 2014 (Α` 143),

γ) των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ο.Κ.Α.),

δ) των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) πρϊτου και δεφτερου
βακμοφ,

ε) των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),

ςτ) των Νομικϊν Προςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανικουν ςτο
κράτοσ, ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Τ.Α.- κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι
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δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ
πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ- ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με
τισ κείμενεσ διατάξεισ, από κρατικοφσ πόρουσ κατά πενιντα τοισ εκατό
(50%)

τουλάχιςτον

του

ετιςιου

προχπολογιςμοφ

τουσ,

ςυμπεριλαμβανομζνων των Κζντρων Πρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και
Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ,...»

Περαιτζρω, με το άρκρ. 16 ν. 4354/2015, ωσ ιςχφει , περί επιδόματοσ κζςθσ
ευκφνθσ ορίηεται ότι:
«Αρκρο 16

Επίδομα κζςθσ ευκφνθσ

1. Στουσ προϊςταμζνουσ οργανικϊν μονάδων καταβάλλεται, για όςο χρόνο
αςκοφν τα κακικοντά τουσ, μθνιαίο επίδομα κζςθσ ευκφνθσ οριηόμενο,
κατά βακμίδα κζςθσ, ωσ εξισ:
α) Προϊςτάμενοι Διοίκθςθσ:

αα) Γενικοί Γραμματείσ Υπουργείου, χίλια τετρακόςια (1.400) ευρϊ.

αβ) Αναπλθρωτζσ Γενικοί Γραμματείσ Υπουργείου και Ειδικοί Γραμματείσ
Υπουργείου, χίλια εκατόν πενιντα (1.150) ευρϊ.

αγ) Υπάλλθλοι τθσ κατθγορίασ Ειδικϊν Θζςεων 1ου και 2ου βακμοφ,
εξακόςια (600) και πεντακόςια πενιντα (550) ευρϊ αντίςτοιχα.

αδ) Προϊςτάμενοι Γενικϊν Διευκφνςεων και Συντονιςτζσ Αποκεντρωμζνων
Διοικιςεων, χίλια (1.000) ευρϊ.
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αε) Προϊςτάμενοι Διευκφνςεων και Προϊςτάμενοι των πολιτικϊν γραφείων
των μελϊν τθσ κυβζρνθςθσ και των υφυπουργϊν, τετρακόςια πενιντα (450)
ευρϊ.

αςτ) Προϊςτάμενοι Υποδιευκφνςεων, τριακόςια πενιντα (350)ευρϊ.

αη) Προϊςτάμενοι Τμθμάτων, διακόςια ενενιντα (290) ευρϊ.

«β) Προϊςτάμενοι Εκπαίδευςθσ:

αα) Περιφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, εννιακόςια (900) ευρϊ.

ββ)

Διευκυντζσ

Πρωτοβάκμιασ

και

Δευτεροβάκμιασ

Εκπαίδευςθσ,

πεντακόςια πενιντα (550) ευρϊ.

γγ) Οργανωτικοί Συντονιςτζσ των Περιφερειακϊν Κζντρων Εκπαιδευτικοφ
Σχεδιαςμοφ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τετρακόςια πενιντα (450) ευρϊ.

δδ) Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου, τριακόςια πενιντα (350) ευρϊ.

εε)

Προϊςτάμενοι

των

Κζντρων

Εκπαιδευτικισ

και

Συμβουλευτικισ

Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Προϊςτάμενοσ του Γραφείου Μειονοτικισ
Εκπαίδευςθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και
Θράκθσ, τριακόςια πενιντα (350) ευρϊ.

ςτςτ) Διευκυντζσ Γενικϊν Λυκείων, Επαγγελματικϊν Λυκείων, Ειδικϊν
Λυκείων, Ενιαίων Ειδικϊν Επαγγελματικϊν Γυμναςίων-Λυκείων, Ειδικϊν
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Επαγγελματικϊν

Λυκείων

και

Εργαςτθρίων

Ειδικισ

Επαγγελματικισ

Εκπαίδευςθσ (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Μουςικϊν Γυμναςίων με λυκειακζσ τάξεισ και
Καλλιτεχνικϊν Γυμναςίων με λυκειακζσ τάξεισ, τριακόςια (300) ευρϊ ι,
εφόςον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λφκεια και τα Μουςικά και Καλλιτεχνικά
Γυμνάςια με λυκειακζσ τάξεισ διακζτουν εκατόν είκοςι (120) τουλάχιςτον
μακθτζσ και οι Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιςτον μακθτζσ, τριακόςια πενιντα (350)
ευρϊ.

ηη) Προϊςτάμενοι των Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των Διευκφνςεων
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τριακόςια (300) ευρϊ.

θθ) Διευκυντζσ Γυμναςίων, Επαγγελματικϊν Σχολϊν, Σχολείων Δεφτερθσ
Ευκαιρίασ

(Σ.Δ.Ε.),

δθμόςιων

Ι.Ε.Κ.,

Ειδικϊν

Γυμναςίων,

Ειδικϊν

Επαγγελματικϊν Γυμναςίων, τετρακζςιων και άνω γενικϊν και ειδικϊν
δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων, Εργαςτθριακϊν Κζντρων και Σχολϊν
και Κζντρων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ του ΟΑΕΔ.,διακόςια πενιντα (250)
ευρϊ ι, εφόςον τα ςχολεία γενικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
διακζτουν εκατόν είκοςι (120) τουλάχιςτον μακθτζσ και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα
(30) τουλάχιςτον μακθτζσ, τριακόςια (300) ευρϊ.

κκ) Υποδιευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων, Εργαςτθριακϊν Κζντρων, Σ.Δ.Ε.
, δθμόςιων Ι.Ε.Κ. και Σχολϊν και Κζντρων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ του
ΟΑΕΔ. Υπεφκυνοι Τομζων Εργαςτθριακϊν Κζντρων, Προϊςτάμενοι των
Κζντρων Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν πενιντα (150) ευρϊ.

ιι) Προϊςτάμενοι μονοκζςιων, δικζςιων και τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων,
νθπιαγωγείων και παιδικϊν ςτακμϊν, εκατόν πενιντα (150) ευρϊ.».
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γ) Οι Προϊςτάμενοι των Τμθμάτων τθσ Ιατρικισ και Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ
των Νοςοκομείων, διακόςια πενιντα (250) ευρϊ.

2. Στθν περίπτωςθ που οι δικαιοφχοι του εν λόγω επιδόματοσ απουςιάηουν
προςωρινά από τα κακικοντά τουσ, κατά τθ διάρκεια κεςμοκετθμζνων
αδειϊν, πλθν τθσ κανονικισ, για ςυνεχόμενο χρονικό διάςτθμα άνω του
ενόσ (1) μινα, το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ καταβάλλεται ςτον υπάλλθλο που
αςκεί νόμιμα χρζθ αναπλθρωτι, μζχρι τθν οριςτικι επιςτροφι του
δικαιοφχου ςτα κακικοντά του.

3. Στθν περίπτωςθ κζνωςθσ ι ςφςταςθσ κζςθσ προϊςταμζνου οργανικισ
μονάδασ το ωσ άνω επίδομα καταβάλλεται ςτο νόμιμο αναπλθρωτι, από
τθν ζναρξθ τθσ αναπλιρωςθσ.

4. Επί ςυρροισ αξιϊςεων για λιψθ του επιδόματοσ από δφο (2) βακμίδεσ
καταβάλλεται μόνο το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθν ανϊτερθ βακμίδα.

5. Για τουσ υπαλλιλουσ των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Θ. του κεφαλαίου Α` του ν.
3429/2005, οι οποίοι κατζχουν κζςθ ευκφνθσ που δεν αντιςτοιχεί ςτα
ανωτζρω οριηόμενα, εκδίδεται απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ
Εςωτερικϊν, Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και του αρμόδιου Υπουργοφ, με
τθν οποία οι εκάςτοτε κζςεισ ευκφνθσ, ςφμφωνα με τον οργανιςμό του
φορζα, αντιςτοιχίηονται με τισ προβλεπόμενεσ από τισ διατάξεισ τθσ
παραγράφου 1. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ
δεν είναι δυνατι θ καταβολι του ςυγκεκριμζνου επιδόματοσ.».
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Από τισ ανωτζρω προδιαλθφκείςεσ διατάξεισ, ςυνάγεται ότι το άρκρ. 16 ν.
4354/2015, περί επιδόματοσ κζςθσ ευκφνθσ,

εφαρμόηεται και για τουσ

υπαλλιλουσ (ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ)/ εργαηομζνουσ ςε Δ.Ε.Υ.Α, κακότι αποτελοφν
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου τθσ παρ. 4 του άρκρου 252 του Κϊδικα
Διμων και Κοινοτιτων (ΚΔΚ), όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν.
3463/2006 (Α` 114) ζχουν κοινωφελι και μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα (άρκρ.
1 ν. 1069/1980).

ΙΙ. Επί των τεκζντων ερωτθμάτων

Ο κεςμόσ τθσ αναπλιρωςθσ ςτο Διοικθτικό Δίκαιο, ζχει καταρχιν
προςωρινό και χρονικά περιοριςμζνο χαρακτιρα, υπό τθν ζννοια ότι δεν
νοείται αναπλιρωςθ θ οποία εγγίηει τα όρια τθσ «οιονεί» τακτικισ
υποκατάςταςθσ διοικθτικοφ οργάνου. Δεν νοείται ωσ εκ τοφτου αναπλιρωςθ
επ’ αόριςτον, διότι ςτθν περίπτωςθ αυτι κα επερχόταν καταςτρατιγθςθ του
κεςμοφ τθσ αναπλιρωςθσ και τθσ φφςεωσ αυτισ.
Αναφορικά με τθν

περίπτωςθ, τθσ νομιμότθτασ του χρόνου τθσ

αναπλιρωςθσ και ειδικότερα τθσ νομιμότθτασ καταβολισ του επιδόματοσ
κζςθσ ευκφνθσ ςε Αναπλθρωματικό όργανο ζχει κρίνει τόςο το Συμβοφλιο
Επικρατείασ, όςο και το Ελεγκτικό Συνζδριο, ωσ Ανϊτατο Δθμοςιονομικό
Δικαςτιριο.

Ενδεικτικά, ςφμφωνα με τθν ΣΕ 3094/2002 (Β’ Σμιμα):
«Από τισ διατάξεισ αυτζσ προκφπτει ότι ςτθν περίπτωςθ μεταβίβαςθσ
αρμοδιοτιτων προϊςταμζνων περιφερειακϊν υπθρεςιϊν του Υπουργείου
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Οικονομικϊν (μεταξφ των οποίων περιλαμβάνονται και οι Δθμόςιεσ
Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ) ςε άλλουσ υπαλλιλουσ που υπθρετοφν ς` αυτζσ είναι
αναγκαίο να εκδίδεται για τθ μεταβίβαςθ αυτι εξουςιοδοτικι απόφαςθ του
προϊςταμζνου, θ οποία και πρζπει να μνθμονεφεται ςτισ πράξεισ που
εκδίδονται «εντολι Προϊςταμζνου» από τουσ υπαλλιλουσ αυτοφσ. Αντικζτωσ,
ςτθν περίπτωςθ αναπλθρϊςεωσ των προϊςταμζνων των πιο πάνω
υπθρεςιϊν, που δεν υπάρχουν ι είναι απόντεσ ι κωλφονται, δεν απαιτείται
οφτε να εκδίδεται από τον προϊςτάμενο απόφαςθ για τθν αναπλιρωςθ, οφτε
ςυνεπϊσ και να μνθμονεφεται τζτοια απόφαςθ ςτισ πράξεισ που εκδίδει ο
αναπλθρωτισ. Απαιτείται όμωσ να προκφπτει ι να αποδεικνφεται ότι ο
αναπλθρωτισ ιταν ο υπάλλθλοσ που κατά το νόμο δικαιοφται να
αναπλθρϊνει τον Προϊςτάμενο. (πρβλ. ΣτΕ 16/1994, 320/1995, 1744/92,
3126/1987 (7μ.)).»

φμφωνα με τθν Πράξθ 34/2012 του Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου
Δαπανϊν Ιου Σμιματοσ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου:
«Από τισ ανωτζρω διατάξεισ ςυνάγεται, μεταξφ άλλων, ότι θ καταβολι του
επιδόματοσ κζςθσ ευκφνθσ ςε προϊςταμζνουσ οργανικϊν μονάδων των
δθμόςιων υπθρεςιϊν, των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και των
Ο.Τ.Α., τελεί ςε ςυνάρτθςθ με τθ νόμιμθ επιλογι και τοποκζτθςι τουσ ςτισ
κζςεισ αυτζσ. Ειδικότερα, οι προϊςτάμενοι διευκφνςεων και τμθμάτων
επιλζγονται από το οικείο Συμβοφλιο Επιλογισ Προςωπικοφ (Σ.Ε.Π.) ι το
οικείο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο και ςτθ ςυνζχεια τοποκετοφνται ςτισ κζςεισ
αυτζσ για πζντε (5) ζτθ, με απόφαςθ του οικείου οργάνου. Αν οι κζςεισ αυτζσ
κενωκοφν πριν από τθ λιξθ τθσ κθτείασ ι ςυςτακοφν νζεσ, οι νζοι
προϊςτάμενοι επιλζγονται από το οικείο Σ.Ε.Π. ι το Υπθρεςιακό Συμβοφλιο,
κατά ρθτι επιταγι του νομοκζτθ, μζςα ςε ζνα μινα από τότε που οι κζςεισ
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κενϊκθκαν ι ςυςτάκθκαν. Κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί μζχρι
τθν επιλογι και τοποκζτθςθ νζου προϊςταμζνου, κακικοντα αναπλθρωτι
αςκεί εκείνοσ που πλθροί τισ οριηόμενεσ ςτο άρκρο 87 του Κϊδικα
προχποκζςεισ, ο οποίοσ και δικαιοφται από τθν ζναρξθ τθσ αναπλιρωςθσ το
προβλεπόμενο για τθ κζςθ επίδομα ευκφνθσ. Επομζνωσ, ςε περίπτωςθ
ςφςταςθσ ι κζνωςθσ κζςθσ προϊςταμζνου, το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ
καταβάλλεται ςτο νόμιμο αναπλθρωτι για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ,
εντόσ του οποίου επιβάλλεται ςε κάκε περίπτωςθ να επιλεγεί ο νζοσ
προϊςτάμενοσ. Μετά τθν παρζλευςθ του χρονικοφ αυτοφ διαςτιματοσ, ακόμα
και αν θ κζςθ προϊςταμζνου παραμζνει κενι, λόγω μθ κίνθςθσ ι μθ
ολοκλιρωςθσ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ πλιρωςισ τθσ, θ άςκθςθ των
ςχετικϊν κακθκόντων εκ μζρουσ του αναπλθρωτι είναι μθ νόμιμθ, με
ςυνζπεια αυτόσ να μθν δικαιοφται και το αντίςτοιχο επίδομα κζςθσ ευκφνθσ
(πρβλ. Πράξεισ Ι Τμ. Ελ. Συν. 206/2011, 43/2010, 170/2009, 35, 22/2008)».

Με τθν Πράξθ 126/2018 του Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν Ιου
Σμιματοσ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου :
«...2. Περαιτζρω, μετά τθν κζνωςθ κζςθσ Προϊςταμζνου οργανικισ μονάδασ
τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ και μζχρι τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ αυτισ,
επιτρζπεται

ο

οριςμόσ,

με

απόφαςθ

του

Δθμάρχου,

αναπλθρωτι

Προϊςταμζνου ςτθν εν λόγω κενωκείςα κζςθ. Δεδομζνου δε, ότι το επίδομα
κζςθσ ευκφνθσ δεν ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνο πρόςωπο, αλλά χορθγείται ςε
εκείνον, ο οποίοσ, ζχοντασ τα νόμιμα προςόντα, πράγματι αςκεί κακικοντα
Προϊςταμζνου (Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. ςτο Ι Τμ. 208, 50/2016, 191/2015) και
ςε ςυνδυαςμό με το ότι, για τθν απόλθψθ του επιδόματοσ εκ μζρουσ του
νομίμωσ οριςκζντοσ, ςε περίπτωςθ κζνωςθσ ι ςφςταςθσ νζασ κζςθσ,
αναπλθρωτι, δεν τάςςεται από τισ μιςκολογικοφ περιεχομζνου διατάξεισ (βλ.
ωσ άνω άρκρο 16 παρ. 3 του ν. 4354/2015) προκεςμία, ο αναπλθρωτισ
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Προϊςτάμενοσ δικαιοφται το εν λόγω επίδομα για όςο χρόνο αςκεί τα
κακικοντα αυτά (Ε.Σ. Ι Τμ. πράξθ 31/2013, Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. ςτο Ι Τμ.
50/2016, 191/2015, 154/2014, 44, 48, 84, 89, 116, 208/2013). Ωςτόςο, θ
τακτικι διαδικαςία επιλογισ Προϊςταμζνου από το αρμόδιο Υπθρεςιακό
Συμβοφλιο πρζπει να ξεκινά και να ολοκλθρϊνεται εντόσ ευλόγου χρόνου από
τθν κζνωςθ ι ςφςταςθ τθσ οικείασ κζςθσ, κατά τθ ςφμφωνθ με το Σφνταγμα
ερμθνεία των προμνθςκειςϊν διατάξεων (Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. ςτο Ι Τμ.
208/2016), κακόςον αυτό (Σφνταγμα) κατοχυρϊνει τθν ορκολογικι,
αποτελεςματικι και αδιάλειπτθ λειτουργία τθσ Διοίκθςθσ, θ οποία
προχποκζτει, μεταξφ άλλων, τθν επιλογι των καταλλθλότερων υπαλλιλων
ςτισ κζςεισ ευκφνθσ μζςω ενόσ ςυςτιματοσ επιλογισ, το οποίο διζπεται από
τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, αξιοκρατίασ και αντικειμενικότθτασ, προχπόκεςθ
που δεν εξαςφαλίηεται κατά τθν εφαρμογι των διατάξεων περί αναπλιρωςθσ
Προϊςταμζνων, ωσ εκ του προςωρινοφ χαρακτιρα τθσ αναπλιρωςθσ αυτισ
(Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. ςτο Ι Τμ. 20/2018, 2, 226, 240/2017)
...
Β. Με τα δεδομζνα αυτά και ςφμφωνα με όςα ζγιναν δεκτά ανωτζρω, το
Κλιμάκιο κρίνει ότι το χρονικό διάςτθμα τθσ αναπλιρωςθσ, ςτο οποίο αφορά
το ελεγχόμενο χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ, δεν είναι ιδιαίτερα μακρό, ϊςτε
να δφναται να υποςτθριχκεί ότι ζχει ςθμειωκεί ςθμαντικι κακυςτζρθςθ ςτθν
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ Προϊςταμζνου από το αρμόδιο Υπθρεςιακό
Συμβοφλιο. Ενόψει, όμωσ, του ότι για τθν εν λόγω διαδικαςία επιλογισ, όπωσ
προβάλλει ο αναπλθρωτισ Επίτροποσ, πράγματι δεν προςκομίηονται ςτοιχεία,
από τα οποία να προκφπτει ότι ζχει προκθρυχκεί θ πλιρωςθ τθσ οικείασ
κζςθσ ι, ζςτω, ότι ζχει δοκεί εντολι για άμεςθ ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
προκιρυξθσ τθσ κζςθσ αυτισ, επιςθμαίνεται, ότι τα αρμόδια όργανα του
Διμου ... οφείλουν, εντόσ ςφντομου χρονικοφ διαςτιματοσ, να εκκινιςουν και
να ολοκλθρϊςουν τθν τακτικι διαδικαςία πλιρωςθσ τθν εν λόγω κζςθσ. Σε
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διαφορετικι περίπτωςθ, θ τυχόν περαιτζρω κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ επιλογισ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ
από το αρμόδιο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο ενδζχεται να οδθγιςει ςε
καταςτρατιγθςθ των ςχετικϊν διατάξεων περί καταβολισ του επιδόματοσ
από τθν ζναρξθ τθσ αναπλιρωςθσ (Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. ςτο Ι Τμ. 20/2018,
2, 226/2017, 283/2015).»

Με τθν Πράξθ 166/2015 του Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο
Ι Σμιμα Ελ. υν:
Μθ νόμιμθ θ καταβολι ποςοφ 450,00 ευρϊ ςε υπαλλιλουσ Διμου, ωσ
επιδομάτων κζςθσ ευκφνθσ για το χρονικό διάςτθμα από 7 ζωσ 31.1.2015,
λόγω αναπλιρωςθσ Προϊςταμζνων αντίςτοιχων Τμθμάτων του Διμου,
κακόςον δεν προθγικθκε ο οριςμόσ τουσ ωσ αναπλθρωτϊν Προϊςταμζνων
ςτα ανωτζρω αντίςτοιχα Τμιματα του Διμου με ςχετικζσ αποφάςεισ του
Δθμάρχου, θ δε ςχετικι απόφαςθ του ίδιου Δθμάρχου περί οριςμοφ του
δεφτερου εξ αυτϊν ωσ αναπλθρωτι Προϊςταμζνου δεν ζχει αναδρομικι ιςχφ,
κι επομζνωσ δεν αφορά ςτο επίμαχο χρονικό διάςτθμα. Περαιτζρω, ο
οριςμόσ τουσ ωσ αναπλθρωτϊν Προϊςταμζνων ιταν αυτοδίκαιοσ, δεδομζνου
ότι είχαν τα ςχετικά νόμιμα τυπικά προςόντα, οπότε αρκοφςε γι’ αυτόν θ
προσ αυτοφσ κοινοποίθςθ ςχετικοφ εγγράφου τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ Δ/νςθσ
Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου και θ από 7.1.2015 ανάλθψθ των
κακθκόντων τουσ ωσ αναπλθρωτϊν Προϊςταμζνων. Επιπλζον θ επίκλθςθ του
άρκρου 18 παρ. 2 του ν. 4024/2011, ςφμφωνα με το οποίο για δίμθνο
χρονικό διάςτθμα κατ’ ζτοσ, που ςυμπίπτει εν μζρει με το κρίςιμο χρονικό
διάςτθμα, το επίδομα δικαιοφται θ τελοφςα ςε άδεια αντίςτοιχθ τακτικι
Προϊςταμζνθ, που αυτόσ αναπλθρϊνει, ςτερείται βάςθσ, κακότι, ςε
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περίπτωςθ απουςίασ του τακτικοφ Προϊςταμζνου του οικείου Τμιματοσ για
χρονικό διάςτθμα πζραν των δφο (2) μθνϊν, το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ
λαμβάνει ο αναπλθρωτισ του, για όλο το επόμενο χρονικό διάςτθμα τθσ
αναπλιρωςθσ, μθ δικαιοφμενου του τακτικοφ Προϊςταμζνου να το λάβει
μετά τθν πάροδο του αρχικοφ διμινου τθσ απουςίασ του οφτε καν για
χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν κατ’ ζτοσ (θ ςχετικι πρόβλεψθ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4024/2011 αφορά τθν περίπτωςθ που ο οικείοσ
τακτικόσ Προϊςτάμενοσ απουςιάηει για μικρά τμθματικά χρονικά διαςτιματα
που δεν υπερβαίνουν ςυνολικά τουσ δφο (2) μινεσ κατ’ ζτοσ).»

Ελ. υν. Κλιμ. Σμ. 1 Πράξεισ 44/2013, 48/2013 –Επίδομα αναπλθρωτι
Προϊςτάμενου

Kρίνεται για πρϊτθ φορά από το Ελεγκτικό Συνζδριο θ καταβολι του
επιδόματοσ κζςθσ ευκφνθσ, μετά τθ δθμοςίευςθ του ν. 4147/2013 και
του 4141/2013. Συγκεκριμζνα το Κλιμάκιο ζκρινε ότι για τθν
τοποκζτθςθ αναπλθρωτι Προϊςτάμενου Τμιματοσ Διμου, που ζχει
ςυςτακεί με τον εκδοκζντα κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου
254 του ν. 3852/2010 Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του και τθν
καταβολι ς’ αυτόν επιδόματοσ κζςθσ ευκφνθσ, δεν απαιτείται
προθγοφμενθ ςχετικι απόφαςθ του οικείου υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου
αλλά μόνο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου, για τθν τοποκζτθςι του ωσ
αναπλθρωτι Προϊςταμζνου, οργάνου, δθλαδι του Δθμάρχου. Το εν
λόγω δε επίδομα του καταβάλλεται από τθν θμερομθνία τοποκζτθςισ
του ωσ αναπλθρωτι Προϊςταμζνου και μζχρι τθν επιλογι νζου
Προϊςταμζνου, κακϊσ αφενόσ θ προκεςμία του ενόσ (1) μθνόσ που ο
νομοκζτθσ τάςςει για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ του
νζου προϊςταμζνου από τθν θμερομθνία ςφςταςθσ του οικείου
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Τμιματοσ και τθσ κζςθσ Προϊςταμζνου του είναι ενδεικτικι, αφετζρου
δε θ καταβολι του επιδόματοσ ςυναρτάται με τθν ουςιαςτικι άςκθςθ
κακθκόντων Προϊςταμζνου (βλ. και άρκρο 17 παρ. 5 του ν. 4141/2013,
Αϋ 81/5.4.2013).
Πρζπει ςε αυτό το ςθμείο να διευκρινιςτεί, προσ αποφυγι παρανοιςεων,
ότι ναι μεν οι Δ.Ε.Υ.Α ζχουν τθ νομικι μορφι Ν.Π.Ι.Δ διεπόμενα από τουσ
κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ και καταρχιν δεν εφαρμόηονται ςε αυτζσ οι
διατάξεισ που αφοροφν το Δθμόςιο, Ν.Π.Δ.Δ, ϋι Ο.Τ.Α , παρά το γεγονόσ ότι
ζχουν κοινωφελι ςκοπό. Ωςτόςο αναφορικά με τθν επίμαχθ υπόκεςθ τθσ
λιψεωσ επιδόματοσ κζςθσ ευκφνθσ, το άρκρ. 7 ν. 4354/2015 ρθτά υπάγει
ςτο πεδίο εφαρμογισ αυτοφ τα Νομικά Προςϊπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
που ανικουν ςτο κράτοσ, ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Τ.Α.- κατά τθν ζννοια τθσ
επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, μεταξφ των
οποίων είναι και οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α).
Παρά το γεγονόσ ότι θ ανωτζρω διαλθφκείςα νομολογία και οι πράξεισ των
Κλιμακίων Προλθπτικοφ Ελζγχου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου αναφζρονται ωσ
επί το πλείςτον ςε Ν.Π.Δ.Δ, οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ νομολογίασ
αναφορικά α) με το προςωρινό του κεςμοφ τθσ αναπλιρωςθσ, β) τθν
απαγόρευςθ καταςτρατιγθςθσ αυτοφ, γ) τον «δθμόςιο» χαρακτιρα του
επιδόματοσ κζςθσ ευκφνθσ, κακότι το ςχετικό επίδομα ςφμφωνα με τον ν.
4024/2011 καταρχιν καταβαλλόταν μόνον ςε κατζχοντεσ κζςεισ ευκφνθσ ςτο
Δθμόςιο Τομζα, ςε Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, αλλά με τον ν. 4354/2015 επεκτάκθκε
αναλογικά και ςτα Ν.Π.Ι.Δ που επιτελοφν δθμόςιο ι αυτοδιοικθτικό ςκοπό
(μεταξφ των οποίων και οι Δ.Ε.Υ.Α) κρίνεται ορκι θ χριςθ τθσ ανωτζρω
νομολογίασ για τθν αντιμετϊπιςθ του τεκζντοσ προσ γνωμοδότθςθ
ερωτιματοσ.
Δοκζντων των ανωτζρω, ςυνάγονται τα κάτωκι ςυμπεράςματα:
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-

Κατ’ αρχιν οι αςκοφντεσ χρζθ αναπλθρωτϊν, δικαιοφνται το ςχετικό
επίδομα κζςθσ ευκφνθσ, όπωσ αυτό κακορίηεται ςτο άρκρ. 16 ν.
4354/2015, παρ. 1 , 2, 3 (ςτο πεδίο εφαρμογισ του οποίου υπάγονται
και οι Δ.Ε.Υ.Α) για το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο υφίςταται
αναπλιρωςθ. Σε περίπτωςθ που αυτοί δικαιοφνται επίδομα κζςθσ
ευκφνθσ από δφο κζςεισ, λαμβάνουν μόνον αυτό τθσ ανϊτερθσ
βακμίδασ (δθλ. αναπλθρωτι Προϊςταμζνου Τμιματοσ- Δ/ςθσ).

-

Επί του ηθτιματοσ τθσ μθ φπαρξθσ αποφάςεων αναπλιρωςθσ, το
ηιτθμα επιλφει θ πάγια νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείασ ωσ
εξισ:

«...

Αντικζτωσ,

ςτθν

περίπτωςθ

αναπλθρϊςεωσ

των

προϊςταμζνων των πιο πάνω υπθρεςιϊν, που δεν υπάρχουν ι είναι
απόντεσ ι κωλφονται, δεν απαιτείται οφτε να εκδίδεται από τον
προϊςτάμενο απόφαςθ για τθν αναπλιρωςθ, οφτε ςυνεπϊσ και να
μνθμονεφεται

τζτοια

απόφαςθ

ςτισ

πράξεισ

που

εκδίδει

ο

αναπλθρωτισ. Απαιτείται όμωσ να προκφπτει ι να αποδεικνφεται ότι
ο αναπλθρωτισ ιταν ο υπάλλθλοσ που κατά το νόμο δικαιοφται να
αναπλθρϊνει τον Προϊςτάμενο. (πρβλ. ΣτΕ 3094/2002, 16/1994,
320/1995, 1744/92, 3126/1987 (7μ.)).». Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ οι
τελοφντεσ χρζθ αναπλθρωτϊν πράγματι είναι οι «κατά το νόμο»
δικαιοφμενοι προσ τθν αναπλιρωςθ, βάςει του ιςχφοντοσ Ο.Ε.Υ (ΦΕΚ
Β’ 1466/2008) και επομζνωσ τεκμαίρεται ότι αυτοί είναι οι νόμιμοι
(βάςει του Ο.Ε.Υ.) αναπλθρωτζσ, και επομζνωσ το γεγονόσ τθσ
ανυπαρξίασ αποφάςεων οριςμοφ αναπλθρωτϊν δεν επθρεάηει τθ
νομιμότθτα τθσ αναπλιρωςθσ.

Επί του ηθτιματοσ του νομίμου χρονικοφ ορίου τθσ αναπλιρωςθσ ( και άρα
και του χρονικοφ ορίου λιψεωσ του επιδόματοσ κζςεωσ ευκφνθσ) πρζπει να
επιςθμανκεί ότι:
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-

Ο κεςμόσ τθσ αναπλιρωςθσ ζχει προςωρινό και χρονικά περιοριςμζνο
χαρακτιρα.

-

Το αυτό ςυνάγεται εξάλλου από τθ γραμματικι ερμθνεία και των
διατάξεων

του

Ο.Ε.Υ.

τθσ

Δ.Ε.Υ.Α.,

περί

αναπλιρωςθσ

των

Προϊςταμζνων κάκε Υπθρεςίασ :
(ενδεικτικά) Άρκρο 6 παρ. 4 «Τον Προϊςτάμενο Τεχν. Υπθρεςίασ
αναπλθροί όταν απουςιάηει ι κωλφεται ο αρχαιότεροσ των
υπευκφνων τμθμάτων τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ όταν δεν ζχει οριςτεί
άλλοσ αναπλθρωτισ με απόφαςθ Γενικοφ Διευκυντι»
Ο αναπλθρωτισ εκτελεί κακικοντα τακτικοφ Προϊςταμζνου μόνον
όταν ο τελευταίοσ απουςιάηει ι κωλφεται. Τόςο θ απουςία όςο και το
κϊλυμα

είναι περιπτϊςεισ προςωρινισ αδυναμίασ αςκιςεωσ

κακθκόντων. Επομζνωσ δεν νοείται ςυνεχισ και επ’ αόριςτον
αναπλιρωςθ των Προϊςταμζνων των Τπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
-

Στθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, από τα πραγματικά περιςτατικά που μασ
παρακζςατε ςυνάγεται ότι οριςμζνοι Προϊςτάμενοι/ Υπεφκυνοι
Υπθρεςιϊν/ Τμθμάτων αςκοφν άλλα κακικοντα από αυτά για τα οποία
ζχουν οριςκεί, και τουσ αναπλθρϊνουν επ’αόριςτον οι κατά τον Ο.Ε.Υ.
δικαιοφμενοι

υπάλλθλοι, ζχοντασ

οιονεί

υποκαταςτιςει

τουσ

Τακτικοφσ Προϊςταμζνουσ/ Υπευκφνουσ. Η αναπλιρωςθ, υπό το
πρίςμα αυτό, δθλαδι ωσ «μόνιμθ» και χρονικά απροςδιόριςτθ, δεν
γίνεται νομίμωσ.
-

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο και προσ αποκατάςταςθ τθσ
νομιμότθτασ,

αφοφ

υπάρχει

επί

τθσ

ουςίασ

αδυναμία

των

αναφερόμενων ςτο ιςτορικό υπαλλιλων οι οποίοι κατζχουν κζςεισ
ευκφνθσ (Προϊςταμζνων Υπθρεςιϊν/ Υπευκφνων Τμθμάτων), λόγω
φόρτου εργαςίασ, εκτζλεςθσ κακθκόντων ςε άλλεσ κζςεισ κ.ο.κ, να
λθφκοφν, εντόσ ςφντομου από του παρόντοσ και ευλόγου χρόνου,
αποφάςεισ περί οριςμοφ νζων Προϊςταμζνων και Τπευκφνων (ςτισ
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υπθρεςίεσ και τα τμιματα που μασ αναφζρετε) , ςφμφωνα με τισ
διατυπϊςεισ του άρκρ. 6 παρ. 5 β’ ν. 1069/1980 (ιτοι από τον νόμιμο
Γενικό Διευκυντι).
-

Μζχρισ λιψεωσ των ανωτζρω αποφάςεων (οι οποίεσ πρζπει να
λθφκοφν

ςε

ςφντομο

και

εφλογο

χρόνο

προσ

αποφυγι

καταςτρατιγθςθσ του κεςμοφ τθσ αναπλιρωςθσ), μποροφν νόμιμα
να αςκοφν χρζθ αναπλθρωτϊν οι αναφερόμενοι ςτο ιςτορικό
υπάλλθλοι, εφόςον είναι οι κατά τον Ο.Ε.Υ. δικαιοφμενοι να
αναπλθροφν τουσ απόντεσ Προϊςταμζνουσ / Υπευκφνουσ.
-

Από τθν αρχι τθσ αναπλιρωςθσ και μζχρισ οριςμοφ νζων
Προϊςταμζνων και Υπευκφνων ςτισ κρίςιμεσ, εξιςτοροφμενεσ ςτο
ιςτορικό, διοικθτικζσ μονάδεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., οι αναπλθρωτζσ, νομίμωσ
κα λαμβάνουν το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ του Προϊςταμζνου/
Τπευκφνου που αναπλθροφν (και εάν βρίςκονται και ςε άλλθ
οργανικι κζςθ ευκφνθσ- ςε περίπτωςθ ςυρροισ- κα λαμβάνουν μόνον
το επίδομα για τθ κζςθ που αςκοφν αναπλθρωματικά κακικοντα ωσ
ιεραρχικά ανϊτερθσ, κατϋάρκρ. 16 παρ. 3 ν. 4354/2015).

Επί τω τζλει, να διευκρινιςτεί ότι κρίνεται αναγκαίο να κινθκεί, εντόσ
ςφντομου και ευλόγου από του παρόντοσ χρόνου, διαδικαςία οριςμοφ εκ
νζου των Προϊςταμζνων Τπθρεςιϊν και Τπευκφνων των Σμθμάτων , όπωσ
εξιςτοροφνται ςτο υπϋ αρίκμ. πρωτ. 2539354/ 14-05-2019 ζγγραφο τθσ
Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.), και οι οποίοι
αδυνατοφν πλζον να αςκιςουν τα κακικοντα τουσ, κατά τισ διατυπϊςεισ του
άρκρ. 6 παρ. 5 περ. β’ ν. 1069/1980, διότι ςε διαφορετικι περίπτωςθ θ
γενόμενθ αναπλιρωςθ δεν κα είναι πλζον νόμιμθ.
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Ακινα, 07/06/2019
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Νομικόσ Σφμβουλοσ τθσ Ε. Δ.Ε.Υ.Α
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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