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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ προσ τθ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.με αρικ.πρωτ.εις. 1818/7-5-2012,
από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ερωτιματοσ.

ΕΡΩΣΑΣΑΙ:
“Στθ μιςκοδοςία του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ προζκυψαν τα κάτωκι
ερωτιματα και παρακαλοφμε για τθν απάντθςι τουσ:
1.

Επιδόματα που προζκυψαν ςτο προςωπικό μετά τθν 1-11-2011,

όπωσ επίδομα τζκνου , επίδομα προϊςταμζνου τμιματοσ, ο υπολογιςμόσ
τουσ κα γίνει βάςει των διατάξεων των άρκρων τθσ ΣΣΕ Π.Ο.Ε. - Δ.Ε.Υ.Α.,
με γνϊμονα πάντα να μθν ξεπερνάμε το ανϊτατο όριο τθσ κάκε
εκπαιδευτικισ βακμίδασ ι βάςει των επιδομάτων που προβλζπονται για
το Δθμόςιο;
2.

Όταν πρζπει να γίνει περικοπι επιδομάτων, όπωσ επίδομα τζκνου

λόγω ενθλικίωςθσ, κατάργθςθ προϊςταμζνου τμιματοσ, θ περικοπι κα
γίνει βάςει του ποςοφ που είχαμε υπολογίςει με τισ διατάξεισ τθσ ΣΣΕ τθσ
Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α.;
3.

Εργαηόμενοι που μετατάχκθκαν ςτθν επιχείρθςι μασ από το

Διμο, λόγω τθσ εφαρμογισ του Καλλικράτθ, ςτισ 1-1-2012 και αμείβονται
με τθ ςφμβαςθ τθσ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α., θ μιςκοδοςία τουσ κα γίνει ςφμφωνα
με τθ ΣΣΕ τθσ Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α., με τθ μείωςθ αποδοχϊν βάςει των Ν.
3833/2010 και 3845/2010 και με ςυγκρίςιμεσ αποδοχζσ το ποςό που
αμείβονταν ςτισ 31-10-2011 βάςει τθσ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.;
4.

Μιςκολογικι Εξζλιξθ των εργαηομζνων υφίςταται (μιςκολογικά

κλιμάκια, Επίδομα Χρόνου Υπθρεςίασ);
5.

Όταν ζχουμε υπζρβαςθ του ορίου των 1.900 €, του μζςου

κόςτουσ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν, λόγω υπερωριϊν, επιδομάτων
επιφυλακισ βοθκιματοσ λόγω γζννθςθσ τζκνου, πωσ κα γίνεται θ
περικοπι ςτουσ εργαηόμενουσ;
6.

Εφόςον με τθ χοριγθςθ του επιδόματοσ ιςολογιςμοφ, ζχουμε

υπζρβαςθ του ανωτάτου ορίου τθσ αντίςτοιχθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ
(Δ/ντθσ Οικ. & Διοικ. Υπθρεςιϊν), μπορεί αυτό να δοκεί;
7.

Πϊσ κα υπολογιςκεί θ μιςκοδοςία ενόσ νεοπροςλαμβανόμενου;

8.

Εργαηόμενοσ με πτυχίο μζςθσ τεχνικισ ςχολισ εργοδθγϊν, που

είχε καταταχκεί βάςει του άρκρου 3 τθσ ΣΣΕ Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α. με
ειςαγωγικό ΜΚ 24ο και καταλθκτικό 7ο, με κατάταξθ μζςω ΑΣΕΠ με το ΠΔ
2004, ωσ εργοδθγόσ ΤΕ, ςε ποιά εκπαιδευτικι κατθγορία κα ενταχκεί για
τον υπολογιςμό των ανωτάτων ορίων, ΔΕ ι ΤΕ;”

Επί των ωσ άνω υποβλθκζντων ερωτθμάτων, ζχω να ςθμειϊςω τα
ακόλουκα:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ:
1. Σφμφωνα με το άρκρο 4 του ν.4024/2011, «Σφςτθμα βακμολογικϊν

προαγωγϊν και μιςκολογικισ εξζλιξθσ των υπαλλιλων του κράτουσ, των
ΟΤΑ Α και Β βακμοφ και άλλων φορζων του Δθμοςίου τομζα και ςυναφείσ
διατάξεισ,
«Πεδίο εφαρμογισ
1. Στισ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου υπάγονται οι μόνιμοι και
δόκιμοι πολιτικοί υπάλλθλοι και οι υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου (ΙΔΑΧ):
α) του Δθμοςίου,
β) των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) πρϊτου και δεφτερου
βακμοφ,
γ)

των

Νομικϊν

Προςϊπων

Δθμοςίου

Δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.),

ςυμπεριλαμβανομζνου του Οργανιςμοφ Γεωργικϊν Αςφαλίςεων (Ο.Γ.Α).
Επίςθσ υπάγονται:
α) οι εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ,
β) οι υπάλλθλοι τθσ Γραμματείασ των Δικαςτθρίων και Ειςαγγελιϊν, των
Ζμμιςκων Υποκθκοφυλακείων και Κτθματολογικϊν Γραφείων τθσ χϊρασ,
γ) οι ιατροί υπθρεςίασ υπαίκρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί,
δ) οι υπάλλθλοι τθσ Βουλισ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτον
Κανονιςμό τθσ, και τθσ Προεδρίασ τθσ Δθμοκρατίασ με τθν επιφφλαξθ των
οριηομζνων ςτο π.δ. 351/1991 (ΑΊ 21), όπωσ ιςχφει,
ε) οι διοικθτικοί υπάλλθλοι των Ανεξάρτθτων Αρχϊν, τθσ Επιτροπισ
Κεφαλαιαγοράσ και τθσ Επιτροπισ Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και Ελζγχων,
ςτ) οι υπάλλθλοι των Περιφερειακϊν Ενϊςεων Διμων (Π.Ε.Δ.), τθσ
Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδοσ (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τθσ Ζνωςθσ Περιφερειϊν
Ελλάδοσ (ΕΝ.Π.Ε.),
η) οι υπάλλθλοι και, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου, οι
κρθςκευτικοί λειτουργοί των νομικϊν προςϊπων τθσ Ανατολικισ
Ορκοδόξου Εκκλθςίασ του Χριςτοφ, των εξομοιοφμενων προσ αυτά κατά

τθν παράγραφο 3, του άρκρου 63, του ν.3801/2009 (Α` 163) των λοιπϊν
εκκλθςιϊν, δογμάτων και κατά το άρκρο 13 του Συντάγματοσ γνωςτϊν
κρθςκειϊν, που επιβαρφνουν τον Κρατικό Προχπολογιςμό.
2.

Υπάλλθλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν ευκζωσ ςτισ

διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, το προςωπικό τθσ Εκνικισ
Υπθρεςίασ Πλθροφοριϊν, κακϊσ και οι κατθγορίεσ υπαλλιλων ι
λειτουργϊν που υπάγονται ςτο Πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του
Μζρουσ Β` του ν. 3205/2003 (Α` 297) εξαιροφνται από το Πεδίο
εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου, με τθν επιφφλαξθ
των διατάξεων του άρκρου 17».
2. Οη Γ.Δ.Τ.Α., κε βάζε ηε γξακκαηηθή εξκελεία ηεο ωο άλω δηάηαμεο
ηνπ α.4 ηνπ λ.4024/2011,

δελ εκπίπηνπλ άκεζα

ζην ζύζηεκα

βαζκνινγηθήο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο πνπ αθνξά ην Γεκόζην, ηνπο
ΟΤΑ Α’ θαη Β’ βαζκνύ θαη ηνπο θνξείο ηνπ 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.
(ΝΠΙΓ πνπ αλήθνπλ ζε ΟΤΑ) ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4024/2011 , ην έθαλε
ξεηώο θαη γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, ( ήηνη α. 21 ζρεηηθά κε ηηο
ακνηβέο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ, α. 29 παξ.2, α.31 ζρεηηθά κε ηα αλώηαηα
όξηα ακνηβώλ θαη α.34 γηα ηελ εθεδξεία), 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 ωο άλω ξεηή δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ α.4 ηνπ
Ν.4024/2011, θαηά ηελ νπνία «ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί πνπ δελ
εκπίπηνπλ επζέωο ζηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ,….
εμαηξνύληαη από ην Πεδίν εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ παξόληνο
Κεθαιαίνπ…….». 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, άιιωζηε, 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 πξόζζεηεο
ακνηβέο ή απνιαβέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αλώηαηα θαηά πεξίπηωζε όξηα
πνπ νξίδνληαη ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο.
Δλώ επίζεο, ζύκθωλα 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.
Επηδόκαηα 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».
3. 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 όκωο κόλν,

πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ

δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ. Γηα όια ηα ινηπά δεηήκαηα πνπ
εθθεύγνπλ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ, εμαθνινπζεί λα εθαξκόδεηαη ωο
είρε, έσο ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ, ε ζρεηηθή λνκνζεζία.
Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ζηηο Γ.Δ.Τ.Α., δεδνκέλνπ όηη δελ εκπίπηνπλ ζην
Β Κεθάιαην ηνπ ωο άλω λόκνπ, ζα εθαξκνζηεί γη' απηέο, ωο είρε, κέρξη
ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ απηνύ, ε ζρεηηθή εξγαηηθή λνκνζεζία, ήηνη
πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο, ΟΔΤ θιπ.
Δπί ηωλ εξωηεκάηωλ:
Α. Αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκό θαη ηελ πεξηθνπή ηωλ επηδνκάηωλ
(εξωηήκαηα 1,2,6):
Από όςα ανωτζρω εκτζκθκαν, κακίςταται ςαφζσ οτι, με το νόμο
4024/2011, με τον οποίο προβλζπεται, για τουσ υπαλλιλουσ του
δθμοςίου, των ΟΤΑ κλπ., μια ςειρά επιδομάτων και παροχϊν, δεν
επζρχεται καμιά απολφτωσ μεταβολι, όςον αφορά ςτον υπολογιςμό
των αποδοχών των εργαηομζνων ςτισ Δ.Ε.Τ.Α., οι οποίοι δεν εμπίπτουν
ςτο πεδίο εφαρμογισ του νόμου αυτοφ και για τουσ οποίουσ
εξακολουκεί να εφαρμόηεται ωσ είχε θ εργατικι νομοκεςία, ιτοι θ ΚΕ
τουσ, με μοναδικό περιοριςμό το α.31 του ν.4024/2011, ςχετικά με τα
ανϊτατα όρια των αποδοχϊν αυτϊν.

Πιο

ςυγκεκριμζνα,

κάκε

εργαηόμενοσ

ςτθ

Δ.Ε.Υ.Α.,

κα

αποκλειςτικά, τα επιδόματα που προβλζπονται γι' αυτόν,

λάβει,
από τισ

ιςχφουςεσ κλαδικζσ Ε των εργαηομζνων ςτισ Δ.Ε.Τ.Α. ( και με τον
τρόπο που υπολογίηονται εκεί), και αν, οι ςυνολικζσ αποδοχζσ του,
ςυμπεριλαμβανομζνων των επιδομάτων, όπωσ αυτζσ υπολογίςτθκαν
βάςει τθσ ΚΣΣΕ, ξεπερνοφν τα ανϊτατα όρια αποδοχϊν των εργαηομζνων
ςτισ αντίςτοιχεσ εκπαιδευτικζσ κατθγορίεσ ςτο Δθμόςιο, τότε, ακριβώσ το
ποςό που υπερβαίνει το ανώτατο όριο αυτό κα περικοπεί.

Επιςθμαίνεται ότι, ειδικά για τα επιδόματα, ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο
του ΤΠΕ, υπ' αρικμ.2073/18-11-2011, επί τθσ παρ.3 του α.31 του
ν.4024/2011, “.....Τα ανωτζρω όρια μποροφν να προςαυξάνονται με το
ςυνυπολογιςμό των επιδομάτων που που προβλζπονται ςτο κεφάλαιο Β'
του ίδιου νόμου (4024/2011) για το δθμόςιο , τα οποία είναι ....και τα
οποία

καταβάλλονται

αποκλειςτικά

ςε

όςουσ

εργαηομζνουσ

ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ και μόνο μζχρι του αντίςτοιχου ορίου που
προβλζπεται για κάκε επίδομα για το Δθμόςιο......
Τυχόν επιπλζον επιδόματα που καταβάλλονται ςτουσ υπαλλιλουσ των
ΝΠΙΔ ι των ΔΕΚΟ και προςαυξάνουν τισ μθνιαίεσ απολαβζσ ςε ποςό
μεγαλφτερο του ανωτάτου ορίου που προβλκζπεται για το Δθμόςιο
(ςυμπεριλαμβανομζνων των επιδομάτων που αναγνωρίηνται ςε αυτό)
δεν καταβάλλονται.
ΠΧ: υπάλλθλοσ ΥΕ ςε ΔΕΚΟ λαμβάνει:
μθνιαίο μιςκό
οικ. παροχι

1.200 €
50€

επίδομα επικ. εργαςίασ

200 €

επιπλζον επιδόματα από ΣΣΕ

300€”.

Σφνολο: 1.750 €.

Αντίςτοιχοσ υπάλλθλοσ ςτο Δθμόςιο, το ανϊτατο όριο που μπορεί να
λάβει με 35 ζτθ προχπθρεςίασ και οικ. Επίδομα κακϊσ και επίδομα ανκ.
Εργας. Είναι (1.331 + 50 + 150 =) 1.551 €. Επομζνωσ, ο υπάλλθλοσ ΥΕ του
παραδείγματοσ δεν κα μπορεί από 1-11-2011 να λαμβάνει ποςό
μεγαλφτερο των 1.551 € .....”.

Αναφορικά, λοιπόν, με το επίδομα ιςολογιςμοφ (ερωτ. 6 ), δεν τίκεται
κζμα περικοπισ ι μθ του “επιδόματοσ”, λόγω τθσ υπζρβαςθσ του
ανωτάτου ορίου τθσ αντίςτοιχθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ, αλλά

περικοπισ μόνο του “ποςοφ”, το οποίο υπερβαίνει, ςφμφωνα και με τα
ωσ άνω, το προβλεπόμενο ανϊτατο όριο.

Β. Αναφορικά με τουσ μεταταγμζνουσ υπαλλιλουσ ςτθν επιχείρθςθ
(ερώτθμα 3):
Σφμφωνα με το άρκρο 7 παρ. 5 του ν.1069/1980, “ Τακτικό
διαβακμιςμζνο προςωπικό διμων...υπθρετοφν ςε υπθρεςία φδρευςθσ
και αποχζτευςθσ, δφναται με αίτθςι του και με απόφαςθ του παρά τθ
Νομαρχία Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου, να μετατάςςεται με τα δισ κατζχει
κζςεισ εισ τθν επιχείρθςθ, διεπόμενο ωσ προσ πάςασ τασ υπθρεςιακάσ
του μεταβολάσ και δικαιώματα υπό των εκάςτοτε ιςχυουςών ειδικών
περί του προςωπικοφ τοφτου διατάξεων των Διμων...”.

Σφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ με αρικμ. Πράξθσ κατάκεςθσ 5/24-4-2012
ΚΣΣΕ, πεδίο εφαρμογισ, που ιςχφει για τουσ εργαηομζνουσ ςτισ Δ.Ε.Υ.Α.
από 1-1-2012, “Στισ διατάξεισ τθσ ρφκμιςθσ αυτισ υπάγονται οι
εργαηόμενοι όλων των ειδικοτιτων που απαςχολοφνται με ςφμβαςθ
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου ωσ τακτικό και δόκιμο
προςωπικό

ςε

κάκε

είδουσ

Δθμοτικζσ

Επιχειριςεισ

Φδρευςθσ,

Αποχζτευςθσ, Τθλεκζρμανςθσ, όλθσ τθσ χϊρασ και είναι μζλθ των
ςωματείων που ανικουν ςτθν Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α.”

Από τα ωσ άνω, δεν διαφαίνεται, ςε καμία περίπτωςθ, υπαγωγι ςτισ
ρυκμίςεισ τθσ ωσ άνω ΚΣΣΕ των εργαηομζνων των Διμων που ζχουν
μεταταχκεί ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. Το ωσ άνω εκτεκζν άρκρο, περί του πεδίου
εφαρμογισ, αποτελεί ακριβι επαναδιατφπωςθ των αντίςτοιχων άρκρων
όλων των προθγοφμενων ΚΣΣΕ των εργαηομζνων ςτισ Δ.Ε.Υ.Α., χωρίσ να
ειςάγει κάποια μεταβολι ςτο κακεςτϊσ μιςκοδοςίασ του μεταταγμζνου

ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. προςωπικοφ των Διμων.

Για τουσ εργαηόμενουσ αυτοφσ, λοιπόν, ςφμφωνα και με τισ ανωτζρω
ςκζψεισ, δεν επζρχεται καμιά μεταβολι ςτον τρόπο υπολογιςμοφ των
αποδοχϊν τουσ και αυτοί κα εξακολουκιςουν να αμείβονται ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ για τουσ εργαηομζνουσ ςτουσ ΟΣΑ.

Γ. Αναφορικά με τθ μιςκολογικι κατάταξθ και εξζλιξθ (ερωτιματα 4, 7
και 8):
Σφμφωνα με τθν υπ' αρικμ. Πράξθσ κατάκεςθσ 5/24-4-2012 ΚΣΣΕ των
εργαηομζνων ςτισ ΔΕΥΑ, άρκρο 5, παρ.2, “Όςεσ διατάξεισ προθγοφμενων
ΣΣΕ που υπζγραψαν τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ι Διαιτθτικϊν
αποφάςεων, δεν ζχουν καταργθκεί ι τροποποιθκεί εξακολουκοφν να
ιςχφουν...”.

Δεδομζνου, λοιπόν, οτι οι κρίςιμεσ διατάξεισ των άρκρων 2 (ειςαγωγικά
κλιμάκια-ειςαγωγικοί μιςκοί), 3 ( κατάταξθ προςωπικοφ ςε μιςκολογικά
κλιμάκια) και 4 (μιςκολογικά κλιμάκια ειςόδου- χρόνοσ μιςκολογικισ
εξζλιξθσ) τθσ ΚΣΣΕ του ζτουσ 2009, δεν ζχουν καταργθκεί, αυτζσ
βρίςκονται ςε ιςχφ, ςφμφωνα και με το ωσ άνω άρκρο 5 τθσ ΚΣΣΕ του
2012, και εξακολουκοφν να διζπουν τθ μιςκολογικι εξζλιξθ των
εργαηομζνων ςτισ Δ.Ε.Υ.Α., με μόνθ επιφφλαξθ τθν τροποποίθςθ που
ζχει υποςτεί το άρκρο 3 (κατάταξθ ςε μιςκολογικά κλιμάκια) με τθν
πρόςφατθ, υπ' αρικμ. Πράξθσ κατάκεςθσ 5/24-4-2012, ΚΣΣΕ.

Η μιςκοδοςία ενόσ νεοπροςλαμβανόμενου, επομζνωσ, εξακολουκεί να
υπολογίηεται βάςει του άρκρου 4 παρ.1 τθσ ΚΕ του ζτουσ 2009,
ςφμφωνα με το οποίο, “1. Οι νεοπροςλαμβανόμενοι ςτισ Δ.Ε.Υ.Α.

κατατάςςονται ςτο ειςαγωγικό ΜΚ του προθγοφμενου άρκρου* ανάλογα
με τα τυπικά προςόντα, τθν ειδικότθτα και τθν προχπθρεςία που ζχουν,
μθ υπερβαίνουςα τισ τζςςερισ τριετίεσ....”.

*Επιςθμαίνεται οτι, το άρκρο αυτό, ιτοι το άρκρο 3, κα πρζπει να λθφκεί
υπόψθ όπωσ ιςχφει μετά τθν πρόςφατθ τροπoοίθςθ του με τθν υπ'
αρικμ.Πράξθσ κατάκεςθσ 5/24-4-2012 ΚΣΣΕ.

Αναφορικά, τζλοσ, με τον εργαηόμενο με πτυχίο μζςθσ τεχνικισ ςχολισ
εργοδθγϊν, ο οποίοσ είχε καταταχκεί μιςκολογικά, μζςω ΑΕΠ, ωσ
εργοδθγόσ ΣΕ, αυτι τθν εκπαιδευτικι κατθγορία κα λάβει υπόψθ, ιτοι
τθν ΣΕ, προκειμζνου να υπολογιςτοφν τα ανϊτατα όρια του άρκρου 31
παρ.3 του ν.4024/2011.

Δ. Αναφορικά με τθν υπζρβαςθ των 1.900 € και τον τρόπο υπολογιςμοφ
τθσ περικοπισ ςτουσ εργαηόμενουσ (ερώτθμα 5).

Σφμφωνα με τθν εγκφκλιο 2073/18-11-2011 του Τπες. περί τθσ
εφαρμογισ του α.31 του ν.4024/2011, “...Για τθν ορκι εφαρμογι τθσ
διάταξθσ αυτισ κα πρζπει οι εταιρείεσ να μεριμνιςουν για τθν
αναδιάρκρωςθ του μιςκολογίου τουσ με τζτοιο τρόπο, ϊςτε το ανϊτατο
όριο αποδοχϊν που μπορεί να φτάςει ο υπάλλθλοσ κάκε εκπαιδευτικισ
κατθγορίασ να μθν υπερβαίνει το ανϊτατο όριο αποδοχϊν τθσ
αντίςτοιχθσ εκπαιδευτικισ κατθγορίασ ςτο Δθμόςιο...”.

Το ανωτζρω εδάφιο τθσ εγκυκλίου αναφζρεται ςτο ανϊτατο όριο των
μθνιαίων τακτικών αποδοχϊν των εργαηομζνων ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. Αναλόγωσ,
ωςτόςο, πρζπει να εφαρμοςτεί και ςτθν περίπτωςθ του ανωτάτου ορίου

του μζςου κατά κεφαλι κόςτουσ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν του
προςωπικοφ, δεδομζνου οτι οφτε ο νόμοσ 4024/2011 αλλά οφτε και θ
διευκρινιςτικι αυτοφ εγκφκλιοσ, κακορίηουν επακριβώσ τον τρόπο
περικοπισ αποδοχών ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του ορίου των 1.900 €,
ειδικά μάλιςτα αν ζχουν τθρθκεί τα όρια ςτισ τακτικζσ μθνιαίεσ αποδοχζσ.

Επομζνωσ, δζον είναι, θ

διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ να δράςει

προλθπτικά και να αναδιαμορφώςει ζτςι το μιςκολόγιο του προςωπικοφ
του, ϊςτε να βρίςκεται ςε ςυμφωνία με τισ επιταγζσ του νομοκζτθ
προκειμζνου να αποφφγει τισ αυςτθρζσ κυρώςεισ τθσ παραγράφου 6
του α.31 του ν.4024/2011, ειδικά μάλιςτα ενόψει του προλθπτικοφ και
καταςταλτικοφ ελζγχου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.

Ακινα, 19-6-2012
Ο γνωμοδοτϊν Δικιγοροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ

