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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Τέζεθαλ πξνο

γλσκνδόηεζε από ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο

Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.) πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Υ.Α. (κε ην ππ’αξίζκ. πξση. 2527/49-2019 έγγξαθν) ηα θάησζη εξσηήκαηα:
«Α) Δάλ ε νξηζζείζα ππάιιεινο ζηα θαζήθνληα Γεληθνχ Γηεπζπληή, ζηα πιαίζηα
ηνπ ζεζκνχ ηεο αλαπιήξσζεο δηθαηνχηαη θαη ην Δπίδνκα ζέζεσο επζχλεο πνπ
ιακβάλεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο;
Β) Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο κπνξεί λα θάλεη αλαζέζεηο ππεξεζηψλ ή κφλν
πξνκεζεηψλ;
Γ) Τν επίδνκα ηνπ Γεληθνχ δηεπζπληή ζε ηη πνζφ αλέξρεηαη θαη κε βάζε πνηεο
δηαηάμεηο;
Γ) Έλαο ππάιιεινο πνπ εξγάδεηαη ζην βηνινγηθφ δηθαηνχηαη 31 ψξεο άδεηα ην
ρξφλν. Απφ ην 2016 έσο θαη ζήκεξα δειαδή 124 εκέξεο θαη απφ απηέο απφ ην
2016 έρεη πάξεη 30. Όιν απηφ θπζηθά γηαηί φπσο φινη γλσξίδνπκε ιφγσ ηνπ
πεξηνξηζκέλνπ πξνζσπηθνχ. θαη δελ ηηο είρε απαηηήζεη κέρξη ζήκεξα . Έξρεηαη
φκσο ηψξα θαη δεηεί απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο εκέξεο . Τη ηζρχεη γηα ηηο άδεηεο
θαη ηη ηζρχεη γηα ηε πιεξσκή ηνπ;»

Σηα αλσηέξσ εξσηήκαηα πξνζήθεη θαηά ηε γλώκε κνπ ε θάησζη απάληεζε.

*******
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Ι. Επί ηνπ 1νπ εξσηήκαηνο
Σύκθσλα κε ην άξζξ. 18 λ. 4024/2011 , πεξί επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο,
νξίδνληαη ηα εμήο:
«1. Σηνπο πξντζηακέλνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Δεκνζίνπ, Ν.Π.Δ.Δ. θαη
Ο.Τ.Α., νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ θαηαβάιιεηαη, γηα φζν ρξφλν αζθνχλ ηα
θαζήθνληά ηεο, κεληαίν επίδνκα ζέζεο επζχλεο νξηδφκελν, θαηά
βαζκίδα ζέζεο, σο εμήο:
α) Πξντζηάκελνη Γηνίθεζεο:
αα) Πξντζηάκελνη Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Γηνίθεζεο, ελληαθφζηα (900) επξψ.
ββ) Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ Γηνίθεζεο, ηεηξαθφζηα (400) επξψ.
γγ) Πξντζηάκελνη Υπνδηεπζχλζεσλ Γηνίθεζεο ηξηαθφζηα (300) επξψ.
δδ) Πξντζηάκελνη Τκεκάησλ Γηνίθεζεο δηαθφζηα πελήληα (250) επξψ.
εε) Πξντζηάκελνη Παηδηθψλ Σηαζκψλ, εθαηφ (100) επξψ.
β) Πξντζηάκελνη Δθπαίδεπζεο:
αα) Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο ελληαθφζηα (900) επξψ.
ββ) Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο πεληαθφζηα πελήληα (550) επξψ.
γγ) Πξντζηάκελνη Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο, ηεηξαθφζηα πελήληα (450) επξψ.
δδ) Σρνιηθνί Σχκβνπινη πξνζρνιηθήο αγσγήο, δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, εηδηθήο
αγσγήο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηεηξαθφζηα (400) επξψ.
εε) Γηεπζπληέο Δληαίσλ Λπθείσλ, Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, ΚΔ.Γ.Γ.Υ. θαη
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ., θαη πξντζηάκελνη Γξαθείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Γξαθείνπ Μεηνλνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ηξηαθφζηα (300)
επξψ θαη εθφζνλ ηα ζρνιεία δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) ηκήκαηα ηξηαθφζηα
πελήληα (350) επξψ.
ζηζη) Γηεπζπληέο Γπκλαζίσλ, Δπαγγεικαηηθψλ Σρνιψλ, Σρνιείσλ Γεχηεξεο
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Δπθαηξίαο (ΣΓΔ), Γεκνζίσλ ΙΔΚ, Τεηξαζέζησλ θαη άλσ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ
θαη Σρνιηθψλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ, δηαθφζηα πελήληα (250) επξψ. Δθφζνλ
ηα ζρνιεία δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) ηκήκαηα ηξηαθφζηα (300) επξψ.
δδ) Υπνδηεπζπληέο Σρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη Σρνιηθψλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ,
Υπεχζπλνη Τνκέσλ Σρνιηθψλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ, θαη Πξντζηάκελνη
Τκεκάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαη Υπεχζπλνη Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο, εθαηφλ πελήληα (150) επξψ.
εε) Πξντζηάκελνη Μνλνζέζησλ, Γηζέζησλ θαη Τξηζέζησλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ
θαη Νεπηαγσγείσλ εθαηφ (100) επξψ.

2. Τν επίδνκα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαηαβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε
πξνζσξηλήο απνπζίαο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, γηα νπνηαδήπνηε
αηηία, αιιά φρη πέξαλ ησλ δχν (2) κελψλ ζπλνιηθά θαη' έηνο.
3. Σε πεξίπησζε λφκηκεο αλαπιήξσζεο ησλ πξντζηακέλσλ ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην επίδνκα ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο θαηαβάιιεηαη κεηά
ηελ παξέιεπζε δηκήλνπ ζηνπο αλαπιεξσηέο ησλ ζέζεσλ απηψλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ
πεξίπησζε θέλσζεο ή ζχζηαζεο ζέζεο πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο
θαηαβάιιεηαη ην σο άλσ επίδνκα ζην λφκηκν αλαπιεξσηή, απφ ηελ έλαξμε ηεο
αλαπιήξσζεο.
4. Δπί ζπξξνήο αμηψζεσλ γηα ιήςε ηνπ επηδφκαηνο απφ δχν βαζκίδεο
θαηαβάιιεηαη κφλν ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αλψηεξε βαζκίδα.»
Με ηελ παξ. 12 ηεο ππνπαξ. Γ1 (ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΔΣ ΓΙΑΤΑΞΔΙΣ ΤΟΥ
ΓΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΔΑ) ηεο παξ. Γ λ. 4093/2012 νξίδεηαη όηη:
«12. Οη δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γεχηεξνπ ηνπ λ. 4024/2011 πνπ αθνξνχλ ην
βαζκνινγηθφ θαη κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ησλ ππαιιήισλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ
λφκνπ, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή, απφ 1.1.2013, θαη ζην πξνζσπηθφ ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Δ.), πνπ αλήθνπλ ζην Κξάηνο ή

3

ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Τ.Α., θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνχ ή δεκφζηνπ ή
απηνδηνηθεηηθνχ ζθνπνχ, επνπηείαο, δηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο
Γηνίθεζεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γεληθψλ θαη Τνπηθψλ Οξγαληζκψλ
Δγγείσλ Βειηηψζεσλ, ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, απφ πφξνπο ησλ σο άλσ θνξέσλ θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ,
νξγαληζκψλ θαη αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α` ηνπ λ. 3429/2005 (Α` 314), φπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3899/2010
(Α`212)...»
Η πεξίπησζε 12 θαηαξγήζεθε από 1.1.2016 δπλάκεη ησλ άξζξσλ 34 θαη
35 Ν.4354/2015, ΦΕΚ Α 176/16.12.2015 σο εμήο:
«Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη:
α. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12 έσο 25, 28, 29, 30 ηνπ Ν. 4024/2011, θαζψο
θαη νη θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηψλ εθδνζείζεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, θαη κε ηελ
επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ ε` ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λφκνπ απηνχ, ηνπ άξζξνπ 31
κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο α` ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ παξφληνο θαη 32 κε ηελ
επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ β` ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ παξφληνο.
β. Η πεξίπησζε 12 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξ. Γ` ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ
λ. 4093/2012.
γ. Οη πεξηπηψζεηο α` θαη β` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2703/1999 (Α` 72).
δ. Κάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε, θαηά ην κέξνο πνπ αληίθεηηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή θαηά ην κέξνο πνπ ξπζκίδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν
ζέκαηα πνπ δηέπνληαη απφ απηφλ.»
Με ην αξζξ. 7 λ. 4354/2015, αλαθνξηθά κε ην πεδίν εθαξκνγήο, νξίδεηαη όηη:
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«Πεδίν εθαξκνγήο
1. Σηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη νη κφληκνη θαη δφθηκνη πνιηηηθνί
δεκφζηνη ππάιιεινη, θαζψο θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ:
α) ησλ θνξέσλ ηεο πεξίπησζεο ζη` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014
(Α` 143),
β) ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ (Α.Γ.Α.), ηεο πεξίπησζεο γ` ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/ 2014 (Α` 143),
γ) ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Ο.Κ.Α.),
δ) ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ
βαζκνχ,
ε) ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.),
ζη) ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ιδησηηθνχ Δηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Δ.) πνπ αλήθνπλ
ζην θξάηνο, ή ζε Ν.Π.Δ.Δ. ή ζε Ο.Τ.Α.- θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο
θξαηηθνχ ή δεκφζηνπ ή απηνδηνηθεηηθνχ ζθνπνχ, επνπηείαο, δηνξηζκνχ θαη
ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Δηνίθεζήο ηνπο- ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά πελήληα
ηνηο εθαηφ (50%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

Κέληξσλ

Πξφιεςεο

ησλ

Δμαξηήζεσλ

θαη

Πξναγσγήο ηεο Ψπρνθνηλσληθήο Υγείαο,...»
Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξ. 16 λ. 4354/2015, σο ηζρύεη , πεξί επηδόκαηνο ζέζεο
επζύλεο νξίδεηαη όηη:

«Αξζξν 16
Δπίδνκα ζέζεο επζχλεο
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1. Σηνπο πξντζηακέλνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ θαηαβάιιεηαη, γηα φζν ρξφλν
αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, κεληαίν επίδνκα ζέζεο επζχλεο νξηδφκελν, θαηά
βαζκίδα ζέζεο, σο εμήο:
α)

Πξντζηάκελνη Γηνίθεζεο:

αα) Γεληθνί Γξακκαηείο Υπνπξγείνπ, ρίιηα ηεηξαθφζηα (1.400) επξψ.
αβ) Αλαπιεξσηέο Γεληθνί Γξακκαηείο Υπνπξγείνπ θαη Δηδηθνί Γξακκαηείο
Υπνπξγείνπ, ρίιηα εθαηφλ πελήληα (1.150) επξψ.
αγ) Υπάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Δηδηθψλ Θέζεσλ 1νπ θαη 2νπ βαζκνχ, εμαθφζηα
(600) θαη πεληαθφζηα πελήληα (550) επξψ αληίζηνηρα.
αδ) Πξντζηάκελνη Γεληθψλ Δηεπζχλζεσλ θαη Σπληνληζηέο Απνθεληξσκέλσλ
Δηνηθήζεσλ, ρίιηα (1.000) επξψ.
αε) Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ θαη Πξντζηάκελνη ησλ πνιηηηθψλ γξαθείσλ ησλ
κειψλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ πθππνπξγψλ, ηεηξαθφζηα πελήληα (450)
επξψ.
αζη) Πξντζηάκελνη Υπνδηεπζχλζεσλ, ηξηαθφζηα πελήληα (350)επξψ.
αδ) Πξντζηάκελνη Τκεκάησλ, δηαθφζηα ελελήληα (290) επξψ.
«β) Πξντζηάκελνη Δθπαίδεπζεο:
αα) Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, ελληαθφζηα (900) επξψ.
ββ) Γηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πεληαθφζηα
πελήληα (550) επξψ.
γγ) Οξγαλσηηθνί Σπληνληζηέο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Κέληξσλ Δθπαηδεπηηθνχ
Σρεδηαζκνχ (ΠΔ.Κ.Δ.Σ.), ηεηξαθφζηα πελήληα (450) επξψ.
δδ) Σπληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, ηξηαθφζηα πελήληα (350) επξψ.
εε) Πξντζηάκελνη ησλ Κέληξσλ Δθπαηδεπηηθήο θαη Σπκβνπιεπηηθήο Υπνζηήξημεο
(Κ.Δ.Σ.Υ.) θαη Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Μεηνλνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο

Γηεχζπλζεο

Αλαηνιηθήο

ηξηαθφζηα πελήληα (350) επξψ.
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Μαθεδνλίαο

θαη

Θξάθεο,

ζηζη) Γηεπζπληέο Γεληθψλ Λπθείσλ, Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, Δηδηθψλ
Λπθείσλ,

Δληαίσλ

Δηδηθψλ

Δηδηθψλ

Δπαγγεικαηηθψλ

Δπαγγεικαηηθψλ
Λπθείσλ

θαη

Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ,

Δξγαζηεξίσλ

Δηδηθήο

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Δ.Δ.ΔΚ.), Μνπζηθψλ Γπκλαζίσλ κε
ιπθεηαθέο ηάμεηο θαη Καιιηηερληθψλ Γπκλαζίσλ κε ιπθεηαθέο ηάμεηο,
ηξηαθφζηα (300) επξψ ή, εθφζνλ ηα Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα θαη
ηα Μνπζηθά θαη Καιιηηερληθά Γπκλάζηα κε ιπθεηαθέο ηάμεηο δηαζέηνπλ
εθαηφλ είθνζη (120) ηνπιάρηζηνλ καζεηέο θαη νη Σρνιηθέο Μνλάδεο
Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (Σ.Μ.Δ.Α.Δ.) ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ
καζεηέο, ηξηαθφζηα πελήληα (350) επξψ.
δδ) Πξντζηάκελνη ησλ Τκεκάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηξηαθφζηα (300) επξψ.
εε) Γηεπζπληέο Γπκλαζίσλ, Δπαγγεικαηηθψλ Σρνιψλ, Σρνιείσλ Γεχηεξεο
Δπθαηξίαο (Σ.Γ.Δ.), δεκφζησλ Ι.Δ.Κ., Δηδηθψλ Γπκλαζίσλ, Δηδηθψλ
Δπαγγεικαηηθψλ Γπκλαζίσλ, ηεηξαζέζησλ θαη άλσ γεληθψλ θαη εηδηθψλ
δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη λεπηαγσγείσλ, Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ θαη
Σρνιψλ θαη Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ.,δηαθφζηα
πελήληα (250) επξψ ή, εθφζνλ ηα ζρνιεία γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο δηαζέηνπλ εθαηφλ είθνζη (120) ηνπιάρηζηνλ καζεηέο θαη νη
Σ.Μ.Δ.Α.Δ. ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ καζεηέο, ηξηαθφζηα (300) επξψ.
ζζ) Υπνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ, Σ.Γ.Δ.,
δεκφζησλ Ι.Δ.Κ. θαη Σρνιψλ θαη Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ
ΟΑΔΓ. Υπεχζπλνη Τνκέσλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ, Πξντζηάκελνη ησλ
Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία (Κ.Δ.Α.), εθαηφλ πελήληα (150)
επξψ.
ηη)

Πξντζηάκελνη κνλνζέζησλ, δηζέζησλ θαη ηξηζέζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ,
λεπηαγσγείσλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ, εθαηφλ πελήληα (150) επξψ».

γ) Οη Πξντζηάκελνη ησλ Τκεκάησλ ηεο Ιαηξηθήο θαη Ννζειεπηηθήο Υπεξεζίαο
ησλ Ννζνθνκείσλ, δηαθφζηα πελήληα (250) επξψ.
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2. Σηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη ηνπ ελ ιφγσ επηδφκαηνο απνπζηάδνπλ
πξνζσξηλά απφ ηα θαζήθνληά ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ζεζκνζεηεκέλσλ
αδεηψλ, πιελ ηεο θαλνληθήο, γηα ζπλερφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ηνπ ελφο
(1) κήλα, ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο θαηαβάιιεηαη ζηνλ ππάιιειν πνπ αζθεί
λφκηκα ρξέε αλαπιεξσηή, κέρξη ηελ νξηζηηθή επηζηξνθή ηνπ δηθαηνχρνπ ζηα
θαζήθνληά ηνπ.
3. Σηελ πεξίπησζε θέλσζεο ή ζχζηαζεο ζέζεο πξντζηακέλνπ νξγαληθήο
κνλάδαο ην σο άλσ επίδνκα θαηαβάιιεηαη ζην λφκηκν αλαπιεξσηή, απφ ηελ
έλαξμε ηεο αλαπιήξσζεο.
4. Επί ζπξξνήο αμηψζεσλ γηα ιήςε ηνπ επηδφκαηνο απφ δχν (2) βαζκίδεο
θαηαβάιιεηαη κφλν ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αλψηεξε βαζκίδα.

Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη
ηνπ ελ ιφγσ επηδφκαηνο απνπζηάδνπλ πξνζσξηλά απφ ηα θαζήθνληά ηνπο,
θαηά ηε δηάξθεηα ζεζκνζεηεκέλσλ αδεηψλ, πιελ ηεο θαλνληθήο, γηα
ζπλερφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ηνπ ελφο (1) κήλα, ην επίδνκα ζέζεο
επζχλεο θαηαβάιιεηαη ζηνλ ππάιιειν πνπ αζθεί λφκηκα ρξέε αλαπιεξσηή,
κέρξη ηελ νξηζηηθή επηζηξνθή ηνπ δηθαηνχρνπ ζηα θαζήθνληά ηνπ.
Σηελ πεξίπησζε θέλσζεο ή ζχζηαζεο ζέζεο πξντζηακέλνπ νξγαληθήο
κνλάδαο ην σο άλσ επίδνκα θαηαβάιιεηαη ζην λφκηκν αλαπιεξσηή, απφ ηελ
έλαξμε ηεο αλαπιήξσζεο.

Ο ζεζκόο ηεο αλαπιήξσζεο είλαη πξνζσξηλόο έσο όηνπ νξηζζεί λένο Γεληθόο
Γηεπζπληήο, ελ πξνθεηκέλσ. Σηελ θξηλόκελε ππόζεζε ε ππάιιεινο ηεο
Γ.Δ.Υ.Α., ………, νξίζζεθε κε ηελ ππ’αξίζκ. …. απόθαζε ηνπ Γ.Σ ηεο
Γ.Δ.Υ.Α. σο αζθνύζα αλαπιεξσκαηηθώο θαζήθνληα Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο
Δπηρείξεζεο, κέρξηο όηνπ νξηζζεί/ηνπνζεηεζεί λένο Γεληθόο Γηεπζπληήο .
8

Η ελ ιόγσ ππάιιεινο, πνπ νξίζζεθε λα αζθεί ζηα πιαίζηα ηεο
αλαπιήξσζεο θαζήθνληα Γεληθνύ Δηεπζπληή, δηθαηνύηαη ηελ ιήςε
επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο ηνπ Γεληθνύ Δηεπζπληή γηα όζν ρξόλν αζθεί ηα
ζρηηθά θαζήθνληα θαη κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε λένπ Γεληθνύ Δηεπζπληή.
Πξέπεη σζηόζν λα επηζεκαλζεί όηη κε πάγηα λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνύ
Σπλεδξίνπ ( Δι.Σ. Κι. Πξ. Δι. Τκήκα 7ν 113/2018) έρεη θξηζεί όηη ε
αλαπιήξσζε γηα λα είλαη λόκηκε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα όξηα ηνπ
επιόγνπ ρξόλνπ, θαζόζνλ ν ζρεηηθόο ζεζκόο έρεη πξνζσξηλό ραξαθηήξα.
Καηά ηελ παξ. 4 άξζξ. 16 λ. λ. 4354/2015 επί ζπξξνήο αμηώζεσλ γηα ιήςε
ηνπ επηδόκαηνο από δύν (2) βαζκίδεο θαηαβάιιεηαη κόλν ην πνζό πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ αλώηεξε βαζκίδα.

ΙΙ. Επί ηνπ 2νπ εξσηήκαηνο

Σύκθσλα κε ηελ παξ. 5 άξζξ. 6 λ. 1069/1980, σο ηζρύεη, αλαθνξηθά κε ηηο
απνθαζηζηηθέο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή Γ.Δ.Υ.Α. νξίδεηαη όηη:
«5. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο απνθαζίδεη γηα:
α) ηελ εθηέιεζε πξνκεζεηψλ θαη ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ ε
ζπλνιηθή δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξψ. Τν
ρξεκαηηθφ απηφ φξην κπνξεί λα απμνκεηψλεηαη, κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο,
β) ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ
Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ζέζεηο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ζε απηφ...»
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Από ηελ αλσηέξσ δηάηαμε αιιά θαη από ηνλ ηζρύνληα Οξγαληζκό
Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (Ο.Ε.Υ.) ηεο Δ.Ε.Υ.Α. (ΦΔΚ ….) δελ πξνθύπηεη όηη
ν Γεληθόο Δηεπζπληήο κπνξεί λνκίκσο λα δηελεξγεί αλαζέζεηο ππεξεζηώλ.
Ζ δηάηαμε, δε ,ηεο παξ. 5 εδ. α άξζξ. 6 λ. 1069/1980 δίλεη ηελ αξκνδηόηεηα
ζηνλ Γεληθό Γηεπζπληή λα απνθαζίδεη ξεηώο θαη κόλνλ γηα ηελ εθηέιεζε
πξνκεζεηώλ. Δάλ ν λνκνζέηεο ήζειε λα επεθηείλεη ηε ζρεηηθή απνθαζηζηηθή
αξκνδηόηεηα ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αλάζεζεο ππεξεζηώλ
ζα ην είρε νξίζεη ξεηώο.

ΙΙΙ. Επί ηνπ 3νπ εξσηήκαηνο

Καη’ άξζξ. 16 παξ. 1 λ. 4354/2015 νξίδεηαη όηη:
«Αξζξν 16
Δπίδνκα ζέζεο επζχλεο
1.Σηνπο πξντζηακέλνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ θαηαβάιιεηαη, γηα φζν ρξφλν
αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, κεληαίν επίδνκα ζέζεο επζχλεο νξηδφκελν, θαηά
βαζκίδα ζέζεο σο εμήο:
α) Πξντζηάκελνη Γηνίθεζεο:
αα) Γεληθνί Γξακκαηείο Υπνπξγείνπ, ρίιηα ηεηξαθφζηα (1.400) επξψ.
Αβ) Αλαπιεξσηέο Γεληθνί Γξακκαηείο Υπνπξγείνπ θαη Δηδηθνί Γξακκαηείο
Υπνπξγείνπ, ρίιηα εθαηφλ πελήληα (1.150) επξψ.
αγ) Υπάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Δηδηθψλ Θέζεσλ 1νπ θαη 2νπ βαζκνχ, εμαθφζηα
(600) θαη πεληαθφζηα πελήληα (550) επξψ αληίζηνηρα.
αδ) Πξντζηάκελνη Γεληθψλ Δηεπζχλζεσλ θαη Σπληνληζηέο Απνθεληξσκέλσλ
Δηνηθήζεσλ, ρίιηα (1.000) επξψ...»
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Δπνκέλσο, θαη’ άξζξ. 16 λ. 4354/2014, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ νπνίνπ
ππάγνληαη θαη νη Γ.Δ.Υ.Α. (θαη’ άξζξ. 7 λ. 4354/2015) ζπλάγεηαη όηη ην
επίδνκα ζέζεο επζύλεο Γεληθνύ Γηεπζπληή Γ.Δ.Υ.Α. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
ρηιίσλ (1.000,00) επξώ.

ΙV.Επί ηνπ 4νπ εξσηήκαηνο

Σύκθσλα κε ην άξζξ. 36 ηνπ Ο.Ε.Υ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. (ΦΔΚ….) πεξί θαλνληθώλ
αδεηώλ νξίδεηαη όηη «1. Οη θαλνληθέο άδεηεο ρνξεγνχληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο
φπσο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ
Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαλνληθή θαη εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.»
Kαη’

άξζξ. 1 λ. 3302/2004 (ΦΔΚ Α’ 267/28-12-2004) «ΔΤΗΣΙΑ ΑΓΔΙΑ

εξγαδνκέλσλ, επηδφηεζε αλεξγίαο, ζέκαηα ΙΚΑ θιπ» νξίδεηαη όηη:
«Δηήζηα άδεηα κε απνδνρέο

1. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Α.Ν. 539/1945 (ΦΔΚ 229
Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3227/2004
(ΦΔΚ 31 Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1.α. Κάζε κηζζσηφο απφ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε ππφρξεε επηρείξεζε
θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δψδεθα (12) κελψλ ζπλερνχο απαζρφιεζεο,
δηθαηνχηαη λα ιάβεη πνζνζηφ ηεο εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο κε απνδνρέο θαη
αλαινγία κε ην ρξφλν εξγαζίαο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ζηελ ίδηα ππφρξεε
επηρείξεζε.

Τν

πνζνζηφ

απηφ

ππνινγίδεηαη

κε

βάζε

εηήζηα

άδεηα

εηθνζηηεζζάξσλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ή αλ ζηελ επηρείξεζε εθαξκφδεηαη ζχζηεκα
πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο, είθνζη (20) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ρσξίο λα
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ππνινγίδεηαη ζε απηέο ε εκέξα ηεο εβδνκάδαο θαηά ηελ νπνία δελ
απαζρνινχληαη νη κηζζσηνί ιφγσ ηνπ εθαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο εξγαζίαο.
β. Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο,
εληφο ηνπ νπνίνπ πξνζειήθζε ν κηζζσηφο λα ρνξεγεί ζε απηφλ ηελ παξαπάλσ
αλαινγία ηεο θαλνληθήο άδεηαο.
Καηά ην δεχηεξν εκεξνινγηαθφ έηνο, ν κηζζσηφο δηθαηνχηαη λα ιάβεη ηελ εηήζηα
θαλνληθή άδεηα κε απνδνρέο, ε νπνία αλαινγεί ζην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπ ζηελ
ππφρξεε επηρείξεζε θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο
πεξίπησζεο α΄. Η άδεηα απηή επαπμάλεηαη θαηά κία (1) εξγάζηκε εκέξα γηα θάζε
έηνο απαζρφιεζεο επηπιένλ ηνπ πξψηνπ κέρξη ηηο είθνζη έμη (26) εξγάζηκεο
εκέξεο ή κέρξη θαη ηηο είθνζη δχν (22) εξγάζηκεο εκέξεο αλ ζηελ επηρείξεζε
εθαξκφδεηαη ζχζηεκα πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο.
Γηα θαζέλα απφ ηα επφκελα εκεξνινγηαθά έηε, ν κηζζσηφο δηθαηνχηαη λα
ιάβεη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ηελ θαλνληθή εηήζηα άδεηα κε
απνδνρέο, ε νπνία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην.
Η εηήζηα άδεηα κε απνδνρέο, θαζψο θαη ην επίδνκα αδείαο, εθηφο απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ δηέπνληαη θαη απφ ηηο ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.»
2. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3227/2004 (ΦΔΚ 31 Α΄)
θαηαξγείηαη.»
Καη’ άξζξ. 4 Α.Ν. 539/1945 «Πεξί ρνξεγήζεσο θαλνληθψλ αδεηψλ κεη΄
απνδνρψλ» νξίδεηαη όηη:
«Η ρξνληθή πεξίνδνο ρνξεγήζεσο ηεο αδείαο θαλνλίδεηαη κεηαμχ εξγνδφηνπ θαη
κηζζσηνχ, ηνπ πξψηνπ ππνρξενπκέλνπ λα ρνξεγήζε ηελ αηηεζείζαλ άδεηαλ ην
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πνιχ εληφο δηκήλνπ απφ ηεο ππφ ηνπ δεπηέξνπ δηαηππψζεσο ηεο ζρεηηθήο
αηηήζεσο.
Πάλησο ην ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ησλ θαη`έηνο, ελ εθάζηε επηρεηξήζεη,
δηθηανπκέλσλ αδείαο δένλ λα ηθαλνπνηνχληαη εληφο ηνπ απφ 1εο Μαίνπ κέρξη 30
Σεπηεκβξίνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
"Η θαηά ηα αλσηέξσ
πξνζδηνξηζκφλ

ησλ

απαηηνπκέλε

αίηεζηο

ζθνπεί

ρξνληθψλ νξίσλ, εληφο ησλ

κφλνλ

εηο

ηνλ

νπνίσλ πθίζηαηαη

ππνρξέσζηο δηά ηελ ρνξήγεζηλ ηεο αδείαο θαη δελ απνηειεί ηππηθήλ
πξνυπφζεζηλ

δηά

ηελ

ππφ

ηνπ

κηζζσηνχ, θαηά ηαο

δηαηάμεηο ηνπ

παξφληνο λφκνπ, άζθεζηλ ηνπ εηο άδεηαλ κεη` απνδνρψλ δηθαηψκαηνο
απηνχ, ηνπ εξγνδφηνπ ππνρξενπκέλνπ φπσο πξν ηεο ιήμεσο ηνπ
εκεξνινγηαθνχ έηνπο, παξάζρε ηελ άδεηαλ έζησ θαη εάλ δελ εδεηήζε αχηε
ππφ ηνπ κηζζσηνχ."
***Τν εληφο "" εδάθηνλ πξνζηέζεθε σο άλσ δηά ηνπ άξζξνπ 3, παξ.15
ηνπ Ν.4504/1966 (Α 57).»
Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη όηη θαηαξρήλ ν εξγνδόηεο (ε Δ.Ε.Υ.Α.
ελ πξνθεηκέλσ) ππνρξενύηαη λα ρνξεγήζεη ζε όινπο ηνπο κηζζσηνύο ηεο
επηρείξεζήο ηνπ ηελ άδεηα πνπ δηθαηνύληαη, πξηλ ηε ιήμε ηνπ
εκεξνινγηαθνύ έηνπο, έζησ θαη αλ απηνί δελ ηελ δήηεζαλ (άξζξν 4 παξ. 1
εδ. 2 όπσο ηζρύεη κε ηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4504/66).

Πεξαηηέξσ, θαη’ άξζξ. 3 λ. 3755/1957 νξίδεηαη όηη:
«Δηο ηελ παξ. 1 ηνπ αξζξ. 5 ηνπ αλ. λ. 539/1945 " πεξί ρνξεγήζεσο θαη` έηνο
εηο ηνπο κηζζσηνύο αδεηώλ κεη` απνδνρώλ " πξνζηίζεηαη εδάθηνλ έρνλ νύησ:
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"Δπηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο, εξγνδφηεο
αξλνχκελνο ηελ ρνξήγεζηλ εηο κηζζσηφλ απηνχ ηεο λνκίκνπ θαη` έηνο αδείαο
ηνπ, ππνρξενχηαη φπσο άκα ηε ιήμεη ηνπ έηνπο, θαζ` ν δηθαηνχηαη αδείαο ν
κηζζσηφο, θαη κεηά πξνεγνπκέλελ δηαπίζησζηλ ηεο παξαιείςεσο ηαπηεο ππφ
νξγάλνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, θαηαβάιε εηο απηφλ ηαο αληηζηνίρνπο
απνδνράο ησλ εκεξψλ αδείαο, επμεκέλαο θαηά 100% ".

Με ηελ ππ’αξίζκ. 1180/2017 απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (Β’2 Πνιηηηθό
Τκήκα) θξίζεθε όηη «δελ επηηξέπεηαη, νύηε κε ζπκθσλία κεηαμύ ηνπ
εξγαδόκελνπ θαη ηνπ εξγνδόηε, ε κεηαθνξά ησλ εκεξώλ ηεο εηήζηαο άδεηαο,
πνπ δελ ρνξεγήζεθαλ, ζην επόκελν ή ζηα κεζεπόκελα έηε, κε ζπλέπεηα λα
είλαη αλίζρπξε ηέηνηα ζπκθσλία θαη ν εξγνδόηεο ν νπνίνο δελ ρνξήγεζε
πιήξε ηελ θαλνληθή άδεηα ζην κηζζσηό ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
πνπ απηή αθνξά, λα είλαη ππνρξεσκέλνο, από ην ηέινο ηνπ αληίζηνηρνπ
έηνπο λα θαηαβάιεη ζε απηόλ ηηο αληίζηνηρεο πξνο ηηο εκέξεο απηέο
απνδνρέο αδείαο θαη κάιηζηα κε πξνζαύμεζε θαηά 100% ζε πεξίπησζε
ππαηηηόηεηάο ηνπ, κε δπλάκελνο λα πξνβεί ζηε ρνξήγεζε παξαπάλσ εκεξώλ
αδείαο θαη ζηνλ ζπκςεθηζκό απηώλ.»

Σύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξ. 3 ηνπ Ν.Γ. 3755/1957, θαζώο θαη ηε
ζρεηηθή λνκνινγία, ζε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο από ηνλ εξγνδόηε ιόγσ
ππαηηηόηεηάο ηνπ (άξλεζε, πηαίζκα, ακέιεηα), ηεο άδεηαο πνπ δηθαηνύηαη ν
εξγαδόκελνο εληόο ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο, ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη
ζ’ απηόλ ηηο αληίζηνηρεο απνδνρέο αδείαο κε πξνζαύμεζε 100%.

Αζήλα,17/09/2019
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο
Πάλνο Επγνύξεο
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