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ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ
Δπί ηνπ ππνβιεζέληνο εξσηήκαηνο ηεο Γ.Δ.Υ.Α.
κε αξηζκφ πξση. εηζαγσγήο 671/24.04.2012
Δξσηάηαη από ηε Γ.Δ.Υ.Α. αλ γηα ηηο ππεξσξίεο ησλ ππαιιήισλ ζηηο
Γ.Δ.Υ.Α. εθαξκόδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4024/2011 ή ε
ζρεηηθή εξγαηηθή λνκνζεζία.
Δπί ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο ε γλώκε κνπ είλαη ε εμήο:
Ο λόκνο 1069/80 πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
Γ.Δ.Υ.Α. νξίδεη ζην άξζξν 7 απηνύ όηη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην
πξνζσπηθό ησλ Γ.Δ.Υ.Α., ην νπνίν απαζρνιείηαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ, θαζνξίδνληαη από ηνλ Οξγαληζκό Δζωηεξηθήο
Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) απηώλ.
ύκθωλα κε ην άξζξν 1 ηνπ ΟΔΤ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. «Ο Οξγαληζκφο
Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (Ο.Δ.Υ.) ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη
Απνρέηεπζεο Γ.Δ.Υ.Α. ξπζκίδεη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε,
ηελ ζχλζεζε, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ηνλ
αξηζκφ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ππεξεζία,
ηελ ηνπνζέηεζε ζηηο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο θαη απφιπζεο, ηηο απνδνρέο,
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ηελ πεηζαξρηθή επζχλε θαη γεληθά θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ
ππεξεζηαθή

θαηάζηαζε

θαη

ηα

δηθαηψκαηα

ηνπ

απαζρνινχκελνπ

πξνζσπηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ απφ
ηελ πξφζιεςε ηνπ απνδέρεηαη ηνλ Ο.Δ.Υ. σο εξγαζηαθή ζρέζε (ζχκθσλα κε
φζα νξίδνληαη κε ην άξζξν 7 παξ. 1 & 2 ηνπ λ. 1069/80. Η Γ.Δ.Υ.Α. είλαη
Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΠΙΓ) θνηλσθεινχο ραξαθηήξα πνπ
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο (άξζξν 1
παξ. 1 Ν. 1069/80). Ταπηφρξνλα θαη ζχκθσλα κε ην Γεκνηηθφ θαη
Κνηλνηηθφ Κψδηθα (Ν. 3463/2006) νη Γ.Δ.Υ.Α. είλαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο
εηδηθνχ ζθνπνχ (αξ. 252 παξ. 4 ηνπ Ν. 3463/2006)».
Πεξαηηέξω, ζύκθωλα κε ην άξζξν 53 ηνπ ΟΔΤ, ππό ηνλ ηίηιν
«Μηζζνινγηθή θαηάηαμε θαη εμέιημε πξνζωπηθνύ», «1. α) Οη
εξγαδφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηεο
Δπηρείξεζεο

(ηαθηηθφ

πξνζσπηθφ),

ακείβνληαη

κε

ηηο

Κιαδηθέο

Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο Εξγαζίαο ηνπο ή κε ηηο Οκνηνεπαγγεικαηηθέο
ηνπο Σπκβάζεηο ηνπο ή κε ηελ Επηρεηξεζηαθή Σύκβαζε Εξγαζίαο ηεο
Επηρείξεζεο. Μεηαμχ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ επηιέγεηαη, ππνρξεσηηθά, ε
επλντθφηεξε γηα ηνλ εξγαδφκελν, κεηά απφ αίηεζή ηνπ θαη ζρεηηθή απφθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Η ζχκβαζε πνπ ζα επηιεγεί εθαξκφδεηαη ζην
ζχλνιφ ηεο. Η “Δπηρεηξεζηαθή Σπιινγηθή Σχκβαζε Δξγαζίαο γηα ηνπο
φξνπο

ακνηβήο θαη εξγαζίαο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Δ.Υ.Α.

“ππνγξάθεηαη, απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.Σ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Γ.Σ ηνπ Σσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ, κεηά απφ ζπκθσλία ηεο Γηνίθεζεο ηεο
Δπηρείξεζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Σσκαηείνπ
εγθξηηηθψλ

απνθάζεσλ

ησλ

δηνηθεηηθψλ

θαη ηε ιήςε ζρεηηθψλ
ηνπο

ζπκβνπιίσλ.

Η

Δπηρεηξεζηαθή ζχκβαζε εξγαζίαο θαζνξίδεη ππνρξεσηηθά ηα κηζζνινγηθά
θιηκάθηα θαη ηνπο βαζηθνχο κηζζνχο θάζε κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ, ηελ
θαηά κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηελ
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εηδηθφηεηα θαη ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, ην ρξφλν
κηζζνινγηθήο εμέιημεο θαη ηα επηδφκαηα. […]
3. Οη απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο
πνπ ζα επηιεγνύλ, δελ κπνξνύλ λα είλαη κηθξόηεξεο από απηέο πνπ
ειάκβαλαλ κε ηελ Κιαδηθή Σπιινγηθή Σύκβαζε Εξγαζίαο. Δάλ είλαη
κηθξφηεξεο ρνξεγείηαη δηνξζσηηθφ επίδνκα ίζν κε ηε δηαθνξά πνπ ζα
πξνθχςεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζχκβαζεο.
4. Τν ηαθηηθφ δηαβαζκηζκέλν πξνζωπηθό ηνπ Δήκνπ ην νπνίν εξγάδεηαη
ζηελ Επηρείξεζε, κε κεηάηαμε ή κε απόζπαζε, κπνξεί εάλ ην επηζπκεί
κε δήισζή ηνπ λα ακείβεηαη κε ην κηζζνιόγην κε ην νπνίν ακείβεηαη ην
ηαθηηθό πξνζωπηθό ηνπ Δήκνπ. […]
10. Με ηελ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ρνξεγνχληαη ηα επηδφκαηα βάζεη
ηεο θιαδηθήο ή ηεο ζχκβαζεο ηεο νπνίαο έρεη ππνγξάςεη κε ηελ
επηρείξεζε».
Πεξαηηέξσ, ην άξζξν 91 ηνπ ΟΔΤ, ππό ηνλ ηίηιν «Δβδνκαδηαία
θαλνληθή απαζρόιεζε πξνζωπηθνύ» νξίδεη: «1.Τν πξνζσπηθφ ηεο
Δπηρείξεζεο εξγάδεηαη πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη γηα 37 ½ ψξεο ηελ
εβδνκάδα. 2.Τν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο εθαξκφδεη ηηο εκέξεο αξγηψλ
θαη εκηαξγηψλ

πνπ αθνινπζεί

ην

πξνζσπηθφ ησλ ΟΤΑ. 3. Γηα ην

πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ηηο Κπξηαθέο ή ηηο εκέξεο αξγηώλ, ζχκθσλα
κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εθαξκόδνληαη νη εθάζηνηε ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο».
Σν δε άξζξν 92 ηνπ ΟΔΤ, ππό ηνλ ηίηιν «Τπεξωξηαθή απαζρόιεζε Βάξδηεο» νξίδεη εηδηθόηεξα: «Δπηηξέπεηαη, πέξα απφ ην ζπκβαηηθφ
σξάξην εξγαζίαο θαη κέρξη ηνπ λνκίκνπ νξίνπ, ε απαζρόιεζε ηνπ
πξνζωπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε επεηγόληωλ ή εθηάθηωλ αλαγθώλ.
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Γηα ηηο ππεξωξίεο εθαξκόδνληαη όιεο, νη πξνβιεπόκελεο, ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηωλ λόκωλ. Η ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ησλ Πξνηζηακέλσλ
Υπεξεζηψλ, ησλ Πξντζηακέλσλ Τκεκάησλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ
απνθαζίδεηαη

απφ

ηνλ

Γελ.

Γηεπζπληή,

ηνπ

Γεληθνχ

Γηεπζπληή

απνθαζίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ
ηεο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε
ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ ππεξεζίαο, κπνξεί, ζε φπνηα ηκήκαηα θξίλεη
ζθφπηκν, λα απνθαζίζεη ηελ θαζηέξσζε βάξδηαο. Η εθηέιεζε βάξδηαο είλαη
ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηνπο
νπνίνπο ζα απνθαζηζηεί ε θαζηέξσζή ηεο».
Δπηπξνζζέησο, ε ηζρύνπζα Κιαδηθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο ε
νπνία ππεγξάθε ζηηο 4.04.2012 αθελόο ελαξκνλίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ πξόζθαηα
ςήθηζε ε Διιεληθή Βνπιή (άξζξν 4) θαη αθεηέξνπ δηαηεξεί ζε ηζρύ ηηο
δηαηάμεηο όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ Κιαδηθώλ Σπιινγηθώλ Σπκβάζεσλ
Δξγαζίαο ζην κέηξν πνπ δελ έρνπλ θαηαξγεζεί ή ηξνπνπνηεζεί (άξζξν 5),
κεηαμύ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη θαη νη δηαηάμεηο ηεο Κιαδηθήο ΣΣΔ έηνπο
2009 ε νπνία παξνπζηάδεη κεγάιε πιεξόηεηα, ρωξίο εληνύηνηο λα
πεξηιακβάλεη εηδηθή δηάηαμε γηα ηηο ππεξωξίεο.
Ωζηόζν, όξηα ωο πξνο ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο πιεξωκέο ηνπ
πξνζωπηθνύ ηωλ Γ.Δ.Τ.Α., κεηαμύ άιιωλ, ηίζεληαη από ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4024/2011 θαη 7 παξ. 5 ηνπ λ. 1069/80.
Όζνλ αθνξά ην λ. 4024/2011, ην άξζξν 4 απηνύ ππό ηνλ ηίηιν «Πεδίν
εθαξκνγήο» νξίδεη: «1. Σηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ
ππάγνληαη νη κφληκνη θαη δφθηκνη πνιηηηθνί ππάιιεινη θαη νη ππάιιεινη κε
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (ΙΓΑΦ): α) ηνπ
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Γεκνζίνπ, β) ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) πξψηνπ θαη
δεχηεξνπ βαζκνχ, γ) ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
(Ν.Π.Γ.Γ.),

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ηνπ

Οξγαληζκνχ

Γεσξγηθψλ

Αζθαιίζεσλ (Ο.Γ.Α). […] 2. Υπάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί πνπ δελ εκπίπηνπλ
επζέσο ζηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην πξνζσπηθφ ηεο
Δζληθήο Υπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη νη θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ή
ιεηηνπξγψλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Μέξνπο Β` ηνπ λ. 3205/2003 (Α` 297) εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 17», ελώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ ίδηνπ λόκνπ ππό ηνλ
ηίηιν «Αλαινγηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα λνκηθά πξόζωπα ηνπ επξύηεξνπ
δεκόζηνπ ηνκέα», «1.α) Σηα λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ
(Ν.Π.Ι.Δ.) πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Τ.Α., θαηά ηελ
έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνύ ή δεκόζηνπ ή απηνδηνηθεηηθνύ ζθνπνύ,
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 αλψλπκσλ 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), κε εμαίξεζε ηα Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ λ. 3864/2010 (Α` 119) "θαη ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3986/2011" (Α` 152), εθαξκόδεηαη
αλώηαην όξην κέζνπ θαηά θεθαιή θόζηνπο ακνηβώλ πξνζωπηθνύ
ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο. […] 3. Γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο ζηνπο θνξείο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1α κε ζρέζε εξγαζίαο
ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ην αλώηαην όξην ηωλ κεληαίωλ ηαθηηθώλ
απνδνρώλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ θαη ΠΕ
5

ηζνύηαη κε ην αληίζηνηρν αλώηαην όξην πνπ πξνθύπηεη θαη` εθαξκνγή
ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ γηα ηνπο ππαιιήινπο κε
αληίζηνηρε ζρέζε εξγαζίαο (ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ
ρξόλνπ) ζην Δεκόζην. […] 4. Τν κέζν θαηά θεθαιή θόζηνο ηωλ πάζεο
θύζεωο απνδνρώλ, επηδνκάηωλ, απνδεκηώζεωλ θαη ακνηβώλ γεληθά,
εμαηξνπκέλσλ

ησλ

εξγνδνηηθψλ

εηζθνξψλ,

ησλ

θνξέσλ

ηεο

ππνπαξαγξάθνπ 1α ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απαγνξεύεηαη λα ππεξβαίλεη ηα
ρίιηα ελληαθόζηα (1.900) επξώ ην κήλα. […] 9. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ή
ξήηξα ή όξνο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απφθαζεο ή
αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ζπκθσλίαο, πνπ θαζνξίδεη απνδνρέο θαη
πξφζζεηεο ακνηβέο ή απνιαβέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αλώηαηα θαηά
πεξίπηωζε όξηα πνπ νξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο». Οη δε
ππ’ αξηζκ. 2/78400/0022/14.11.2011 θαη 2073/18.11.2011 εξκελεπηηθνί
εγθύθιηνη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ γηα ηνλ ελ ιόγω λόκν δελ
αλαθέξνπλ ηίπνηα πεξί εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ πεξί ππεξωξηώλ
ηνπ λ. 4024/2011, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη κεηαμύ άιισλ ζηνπο
ππαιιήινπο ησλ ΟΤΑ, ζε εξγαδνκέλνπο λνκηθώλ πξνζώπωλ ηδηωηηθνύ
δηθαίνπ όπωο νη Γ.Δ.Τ.Α. Τν δε άξζξν 20 ηνπ λ. 4024/2011 ππό ηνλ
ηίηιν «ππεξωξηαθή εξγαζία», νξίδεη κεηαμύ άιιωλ όηη ε θαζηέξωζε
κε ακνηβή εξγαζίαο πέξα από ηηο ώξεο ηεο ππνρξεωηηθήο
απαζρόιεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε επνρηθώλ, έθηαθησλ ή επεηγνπζώλ
ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ αθνξά ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, ηωλ
Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηωλ Ο.Σ.Α.
Τέινο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 5 ηνπ λ. 1069/1980 «Ταθηηθόλ
δηαβαζκηζκέλνλ πξνζσπηθόλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ή άιισλ θνξέσλ
ππεξεηνύλ εηο ππεξεζίαο πδξεύζεσο θαη απνρεηεύζεσο, δύλαηαη ηε
αηηήζεη ηνπ θαη κεη` απόθαζηλ ηνπ παξά ηε Ννκαξρία Υπεξεζηαθνύ
6

Σπκβνπιίνπ, λα κεηαηάζζεηαη κε ηαο δηο θαηέρεη ζέζεηο εηο ηελ
επηρείξεζηλ, δηεπόκελνλ ωο πξνο πάζαο ηαο

ππεξεζηαθάο

ηνπ

κεηαβνιάο θαη δηθαηώκαηα ππό ηωλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ εηδηθώλ
πεξί ηνπ πξνζωπηθνύ ηνύηνπ δηαηάμεωλ ηωλ Γήκωλ. Οκνίωο ηαθηηθό
δηαβαζκηζκέλν πξνζσπηθό δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή άιισλ θνξέσλ πνπ
ππεξεηνύζε ή ππεξεηεί ζε ππεξεζίεο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, κπνξεί
κε αίηεζή ηνπ λα απνζπάηαη ζηελ επηρείξεζε, κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ
γηα δηνξηζκό νξγάλνπ θαη ζύκθσλε γλώκε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ
ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ύδξεπζεο απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.), γηα
δηάζηεκα κέρξη πέληε έηε. Ζ απόζπαζε απηή κπνξεί λα παξαηαζεί γηα
άιια πέληε έηε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Οη απνδνρέο θαη νη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο ηνπ απνζπώκελνπ απηνύ πξνζσπηθνύ βαξύλνπλ ηελ Γ.Δ.Υ.Α».
Από ηηο αλσηέξσ βαζηθέο δηαηάμεηο αιιά θαη από ηελ ζύγθξηζε ηνπ ΟΔΥ
ηεο Γ.Δ.Υ.Α. κε ηνπο ΟΔΥ άιισλ Γ.Δ.Υ.Α., ζηνπο νπνίνπο ξεηά
αλαγξάθεηαη όηη νη ππεξσξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. δηέπνληαη
από ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ζπλάγεηαη όηη νη ππεξωξίεο
ηωλ Γ.Δ.Τ.Α. δελ δηέπνληαη από ηε λνκνζεζία πνπ εθαξκόδεηαη ζηνπο
ππαιιήινπο ηωλ ΟΣΑ. Καη ηνύην, αθελόο δηόηη ζηηο πεξηπηώζεηο
θαηά ηηο νπνίεο ε λνκνζεζία ηωλ ΟΣΑ εθαξκόδεηαη επί ηωλ Γ.Δ.Τ.Α.
απηό πξνβιέπεηαη ξεηώο ηόζν από ηνλ ηδξπηηθό ηνπο λόκν θαη ηελ
εθάζηνηε ηζρύνπζα Κιαδηθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο όζν θαη
από ηνπο θαη’ ηδίαλ ΟΔΤ ηωλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη αθεηέξνπ δηόηη, ζύκθωλα
κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 4024/2011 (άξζξν 4) θαη ην ζρεηηθό
άξζξν πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πνπ ηζρύνπλ αλαινγηθά γηα
ηα ΝΠΗΓ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα (άξζξν 31), νη Γ.Δ.Τ.Α. δελ
ππάγνληαη θαηαξρήλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελ ιόγω λόκνπ παξά
κόλν γηα πνιύ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα (εθείλα ηωλ άξζξωλ 31, 34, 21
θαη 29 παξ. 2). Σπλεπώο, ζηηο Γ.Δ.Υ.Α., νη νπνίεο βάζεη ηνπ λνκηθνύ
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πιαηζίνπ πνπ ηηο δηέπεη ιεηηνπξγνύλ κε ηδηωηηθννηθνλνκηθά θπξίωο
θξηηήξηα θαη νη εξγαδόκελνη ζε απηέο είλαη ηδηωηηθνύ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξόλνπ δηεπόκελνη ωο επί ην πιείζηνλ, πιελ ξεηώλ
εμαηξέζεωλ, από ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη ππεξσξίεο
ησλ εξγαδνκέλσλ δηέπνληαη θαηαξρήλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο.
Ωζηόζν, όπσο πξναλαθέξζεθε, όξηα ωο πξνο ηελ θαηαβνιή
ππεξωξηώλ ζην πξνζωπηθό ηωλ Γ.Δ.Τ.Α., κεηαμύ άιισλ, ηίζεληαη από
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4024/2011 θαη ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 5
ηνπ λ. 1069/80, ππό ηελ έλλνηα όηη αθελόο ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη
γηα ππεξωξίεο ζηνπο εξγαδόκελνπο ηωλ Γ.Δ.Τ.Α. ζε ζπλδπαζκό κε ηα
ινηπά πνζά ηωλ κηζζώλ απηώλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ζην ζύλνιό
ηνπο ηα αλώηαηα πνζά (ην πιαθόλ) πνπ νξίδεη ην άξζξν 31 ηνπ λ.
4024/2011 θαη όηη αθεηέξνπ ζηνπο ππαιιήινπο ηωλ ΟΣΑ πνπ
ππεξεηνύλ ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. κε κεηάηαμε ή απόζπαζε δελ εθαξκόδνληαη
νη δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πεξί ππεξωξηώλ, αιιά νη
δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ηωλ ΟΣΑ.

Αζήλα, 8.05.2012
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο,
Π. Επγνύξεο
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