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ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ
Δπί ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
κε αξηζκ. πξωη. εηζ. 1793/22-2-2012, από ηε Γ.Δ.Υ.Α., εξωηήκαηνο.
ΔΡΩΣΑΣΑΗ:
Ζ Γ.Δ.Υ.Α. πξνζέιαβε 13 εξγαδνκέλνπο κε ην πξόγξακκα επηρνξήγεζεο
επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο από ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηελ
απαζρόιεζε αλέξγσλ ειηθίαο 55 έσο 64 εηώλ. Δπεηδή νη παξαπάλσ ζα
ακείβνληαη κε ην εληαίν κηζζνιόγην-βαζκνιόγην ζύκθσλα κε ην
λ.4024/2011, παξαθαινύκε λα καο γλσξίζεηε αλ ε πξνϋπεξεζία πνπ
έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζην παξειζόλ πξνζκεηξάηαη
ζηε δηακόξθσζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ θαη ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηά ηνπο .
Τν ίδην εξώηεκα αθνξά θαη ην ππάξρνλ κόληκν πξνζσπηθό γηα εξγαζία
πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξηλ ηελ πξόζιεςή ηνπ ζηε Γ.Δ.Υ.Α.
Ζ γλώκε κνπ επί ηνπ ππνβιεζέληνο εξσηήκαηνο είλαη ε εμήο:
ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.4024/2011, ρεηηθά κε ην πεδίν
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β (άξζξα 4 έσο
Ν.4024/2011) :
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«§1. Σηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ ππάγνληαη νη κόληκνη θαη
δόθηκνη πνιηηηθνί ππάιιεινη θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ
δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ (ΙΓΑΦ):
α) ηνπ Γεκνζίνπ,
β) ηωλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) πξώηνπ θαη δεύηεξνπ
βαζκνύ,
γ) ηωλ Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.),
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Οξγαληζκνύ Γεωξγηθώλ Αζθαιίζεωλ (Ο.Γ.Α).
Δπίζεο ππάγνληαη:
α) νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
β) νη ππάιιεινη ηεο Γξακκαηείαο ηωλ Γηθαζηεξίωλ θαη Δηζαγγειηώλ, ηωλ
Δκκηζζωλ Υπνζεθνθπιαθείωλ θαη Κηεκαηνινγηθώλ Γξαθείωλ ηεο ρώξαο,
γ) νη ηαηξνί ππεξεζίαο ππαίζξνπ θαη νη κόληκνη αγξνηηθνί ηαηξνί,
δ) νη ππάιιεινη ηεο Βνπιήο, ζύκθωλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηνλ
Καλνληζκό ηεο, θαη ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο κε ηελ επηθύιαμε ηωλ
νξηδνκέλωλ ζην π.δ. 351/1991 (Α' 121), όπωο ηζρύεη,
ε) νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηωλ Αλεμάξηεηωλ Αξρώλ, ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρωλ,
ζη) νη ππάιιεινη ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλώζεωλ Γήκωλ (Π.Δ.Γ.), ηεο
Κεληξηθήο Δλωζεο Γήκωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη ηεο Δλωζεο
Πεξηθεξεηώλ Διιάδνο (ΔΝ.Π.Δ.),
δ) νη ππάιιεινη θαη, κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ, νη
ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ηωλ λνκηθώλ πξνζώπωλ ηεο Αλαηνιηθήο
Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηνπ Φξηζηνύ, ηωλ εμνκνηνύκελωλ πξνο απηά θαηά
ηελ παξάγξαθν 3, ηνπ άξζξνπ 63, ηνπ λ.3801/2009 (Α' 163) ηωλ ινηπώλ
εθθιεζηώλ, δνγκάηωλ θαη θαηά ην άξζξν 13 ηνπ Σπληάγκαηνο γλωζηώλ
ζξεζθεηώλ, πνπ επηβαξύλνπλ ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό.
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§2. Υπάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί πνπ δελ εκπίπηνπλ επζέωο ζηηο δηαηάμεηο
ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ην πξνζωπηθό ηεο Δζληθήο Υπεξεζίαο
Πιεξνθνξηώλ, θαζώο θαη νη θαηεγνξίεο ππαιιήιωλ ή ιεηηνπξγώλ πνπ
ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Μέξνπο Β' ηνπ λ.
3205/2003 (Α' 297) εμαηξνύληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ
ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 17
(‘νηθνγελεηαθή παξνρή’)».
Οη Γ.Δ.Υ.Α., κε βάζε θαη ηε γξακκαηηθή εξκελεία ηεο σο άλσ
δηάηαμεο,

δελ εκπίπηνπλ άκεζα

ζην ζύζηεκα βαζκνινγηθήο θαη

κηζζνινγηθήο εμέιημεο πνπ αθνξά ην Γεκόζην, ηνπο ΟΤΑ Α’ θαη Β’
βαζκνύ θαη ινηπνύ ζηελνύ Γεκνζίνπ ηνκέα, πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη
ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, αιιά νύηε θαη έκκεζα . Σπγθεθξηκέλα, όπνπ ν
λνκνζέηεο ήζειε λα ππαγάγεη

ηηο Γ.Δ.Υ.Α. ζηηο

δηαηάμεηο ηνπ

Ν.4024/2011, ην έθαλε ξεηώο θαη γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, έηζη
ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύληαη ακθηβνιίεο γηα ελδερόκελε αλαινγηθή
εθαξκνγή θαη άιισλ δηαηάμεσλ ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. Δπηρείξεκα ππέξ ηεο
άπνςεο απηήο ζπληζηά, άιισζηε, θαη ε σο άλσ ξεηή δηάηαμε ηεο παξ.
2 ηνπ α.4 ηνπ Ν.4024/2011. Έηζη ινηπόλ, όηαλ π.ρ. ζηελ παξάγξαθν 3
ηνπ α. 31 ηνπ Ν.4024/2011, πξνβιέπεηαη αλαινγηθή εθαξκνγή γηα ηηο
Γ.Δ.Υ.Α, απηή αθνξά απνθιεηζηηθά ηε ξύζκηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ
αλώηαησλ νξίσλ απνδνρώλ θαη ηίπνηα άιιν.
Απηό επηβεβαηώλεηαη, άιισζηε, θαη από ηε δηάηαμε ηεο παξ. 9 ηνπ
α.31 ηνπ Ν.4024/2011, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, «§9. Από ηελ έλαξμε
ηζρύνο ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε
ή ξήηξα ή όξνο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απόθαζεο ή
αηνκηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ή ζπκθωλίαο, πνπ θαζνξίδεη απνδνρέο θαη
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πξόζζεηεο ακνηβέο ή απνιαβέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αλώηαηα θαηά
πεξίπηωζε όξηα πνπ νξίδνληαη ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο.
Δλώ επίζεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ α.32 ηνπ λ.4024/2011, «1.
Από ηελ Έλαξμε ηζρύνο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ
θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε θαηά ην κέξνο πνπ ξπζκίδεη
ζέκαηα πνπ δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ.
Όπνπ ζε δηαηάμεηο λόκωλ, δηαηαγκάηωλ ή άιιωλ θαλνληζηηθώλ πξάμεωλ,
γίλεηαη παξαπνκπή ζε δηαηάμεηο πνπ θαηαξγνύληαη ζύκθωλα κε ην
πξνεγνύκελν εδάθην λνείηαη ωο παξαπνκπή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο
Κεθαιαίνπ πνπ ξπζκίδνπλ ην αληίζηνηρν ζέκα.
Δπηδόκαηα ή παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο θαηαξγνύκελεο
δηαηάμεηο θαη ηα νπνία, θαηά παξαπνκπή άιιωλ δηαηάμεωλ, ρνξεγνύληαη
ζε ιεηηνπξγνύο ή ππαιιήινπο, πνπ δελ ππάγνληαη ζην Πεδίν εθαξκνγήο
ηωλ

δηαηάμεωλ

ηνπ

παξόληνο

Κεθαιαίνπ,

εμαθνινπζνύλ

λα

θαηαβάιινληαη κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη
παξαπεκπόκελεο δηαηάμεηο κε εμαίξεζε ηελ Οηθνγελεηαθή παξνρή, ε
νπνία ππνινγίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 17».
Δλ πξνθεηκέλσ, από όια ηα σο άλσ, ζπλδπαζηηθά εξκελεπόκελα,
πξνθύπηεη ζαθώο όηη, κε ην λόκν 4024/2011 θαηαξγείηαη θάζε γεληθή
ή εηδηθή δηάηαμε, ζην βαζκό κόλν, πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ δηέπνληαη
από ηηο δηαηάμεηο ηνπ. Γηα όια ηα ινηπά δεηήκαηα πνπ εθθεύγνπλ ηνπ
πεδίνπ εθαξκνγήο, εμαθνινπζεί λα εθαξκόδεηαη σο είρε, έσο ηελ
έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ, ε ζρεηηθή λνκνζεζία. Δηδηθόηεξα,
όζνλ αθνξά ζηηο Γ.Δ.Τ.Α., δεδνκέλνπ όηη ζην λ.4024/2011, δελ ππάξρεη
θάπνηα

εηδηθή

πξόβιεςε

γηα

ηνλ

ηξόπν

ππνινγηζκνύ

ηεο

πξνϋπεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο, θαη
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παξάιιεια νη Γ.Δ.Τ.Α. δελ εκπίπηνπλ ζην Β Κεθάιαην ηνπ σο άλσ
λόκνπ πνπ ξπζκίδεη ηα ζρεηηθά δεηήκαηα, ζα εθαξκνζηεί σο είρε,
κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ απηνύ, ε ζρεηηθή εξγαηηθή λνκνζεζία,
ήηνη Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο Δξγαζίαο, ΟΔΥ θιπ.

Αζήλα, 28-2-2012
Ο γλσκνδνηώλ Γηθεγόξνο
Πάλνο Επγνύξεο
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