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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,
με αρικμ.πρωτ.εις. 1836/28-6-2012, από τθ Δ.Ε.Υ.Α.,
υποβλθκζντοσ ερωτιματοσ

ΕΡΩΣΑΣΑΙ:
“Πζραν τθσ τακτικισ μιςκοδοςίασ ςτθν Επιχειρθςιακι ΣΣΕ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
προβλζπονται επί πλζον παροχζσ οι οποίεσ δεν περιλαμβάνονται ςτο
μθνιαίο μιςκό, χορθγοφνται όμωσ εφάπαξ ι περιςταςιακά ςε κάποιουσ
εργαηομζνουσ:
Επίδομα ιςολογιςμοφ, που είναι κατ' ζτοσ ζνασ (1) μθνιαίοσ μιςκόσ ςτον
υπεφκυνο οικονομικοφ τμιματοσ και μιςόσ (½) μθνιαίοσ μιςκόσ για
τζςςερα άτομα που εργάηονται ςτο λογιςτιριο και αςχολοφνται με το
κλείςιμο του ιςολογιςμοφ.
Χρθματικό ποςό ευδόκιμθσ υπθρεςίασ, υπό μορφι δωρεάσ για
εργαηόμενουσ που αποχωροφν από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ,
απόλυςθσ ι οικειοκελοφσ αποχϊρθςθσ. Χορθγείται με διλωςθ άτυπθσ
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δωρεάσ προσ τθ ΔΟΥ ςτον ίδιο ι ςτα μζλθ τθσ οικογζνειασ του
εργαηομζνου.
Επίδομα επιφυλακισ, που χορθγείται για όςεσ θμζρεσ κάποιοσ
εργαηόμενοσ είναι ςε επιφυλακι ζτςι ϊςτε να επζμβει άμεςα ςε τυχόν
βλάβεσ των δικτφων.
Σε όλο το προςωπικό ανά τριετία χορθγείται δερμάτινο μπουφάν. Επίςθσ,
ςφμφωνα με με τθν εργατικι νομοκεςία χορθγοφνται αμοιβζσ για
υπερωριακι απαςχόλθςθ και αποηθμίωςθ λόγω καταγγελίασ τθσ
ςφμβαςθσ.
α) Θ ωσ άνω Επιχειρθςιακι ΣΣΕ εξακολουκεί να ιςχφει; Πότε παφει να
ιςχφει και τι γίνεται από εκεί και πζρα;
β) Οι παραπάνω παροχζσ μποροφν να χορθγοφνται αφοφ δεν αφοροφν
κφρια μιςκοδοςία, οφτε υπάρχει ςτον ν.4024/2011 κάποια ςχετικι
δεςμευτικι διάταξθ;
γ) Αν ναι, ςυνυπολογίηονται ςτο ςφνολό τουσ ι ςε μζροσ αυτϊν ςτο
ανϊτατο όριο αποδοχϊν που μπορεί να φτάςει ο υπάλλθλοσ κάκε
εκπαιδευτικισ κατθγορίασ , ζτςι ϊςτε να μθν υπερβαίνει το ανϊτατο όριο
αποδοχϊν τθσ αντίςτοιχθσ εκπαιδευτικισ κατθγορίασ ςτο δθμόςιο;
δ) Συμμετζχουν ςτο ςφνολό τουσ ι ςε μζροσ αυτϊν ςτθ διαμόρφωςθ του
μζςου κατά κεφαλι μθνιαίου κόςτουσ που δεν μπορεί να υπερβεί το
ποςό των 1900 €; Μπορεί θ υπζρβαςθ των ορίων ςιμερα να αποτελζςει
αιτία για μθ χοριγθςθ των παραπάνω πρόςκετων παροχϊν;
ε) Τα παραπάνω όρια ιςχφουν από τϊρα ι από τθ ςτιγμι που κα
ολοκλθρωκοφν όλεσ οι περικοπζσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 29 παρ.2
του ν.4024/2011, δεδομζνου οτι αυτι τθ ςτιγμι ζχει γίνει ςε όλο το
προςωπικό τθσ Δ.Ε.Υ.Α. περικοπι 25% ςτισ αποδοχζσ που ίςχυαν ςτισ
31/10/2011, που είναι και το μζγιςτο μζχρι 31/10/2012 επιτρεπόμενο
ποςοςτό;”.
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Επί των ωσ άνω υποβλθκζντων ερωτθμάτων ζχω να ςθμειϊςω τα εξισ:

I. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ:
1. Σφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ Πράξθσ Τπουργικοφ υμβουλίου τθσ 282-2012, (ΦΕΚ Α 38 ), «1. Οι Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ ςυνάπτονται
εφεξισ για οριςμζνο χρόνο ιςχφοσ, θ διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να
είναι μικρότερθ από ζνα (1) ζτοσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3)
ζτθ.
2. Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ που βρίςκονται ςε ιςχφ, ιδθ 24 μινεσ
μζχρι τθν 14-2-2012, ι και περιςςότερο, λιγουν ςτισ 14-2-2013.
3. Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ που τθν 14-2-2012 βρίςκονταν ςε ιςχφ
για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 24 μθνϊν, λιγουν με τθ
ςυμπλιρωςθ τριϊν ετϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του, εκτόσ
κι αν καταγγελκοφν νωρίτερα κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 του
ν.1876/1990 (Α 27).
4. Οι κανονιςτικοί όροι Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ που κα λιξει ι
κα καταγγελκεί, εξακολουκοφν να ιςχφουν επί ζνα τρίμθνο από τθ λιξθ
ι τθν καταγγελία τουσ. Κανονιςτικοί όροι Συλλογικισ Σφμβαςθσ που ζχει
ιδθ λιξει ι καταγγελκεί ιςχφουν για ζνα τρίμθνο από τθν ιςχφ του ν.
4046/2012. Με τθν πάροδο του τριμινου και εφόςον εν τω μεταξφ δεν
ζχει ςυναφκεί νζα Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ, εξακολουκοφν να
ιςχφουν από τουσ κανονιςτικοφσ αυτοφσ όρουσ αποκλειςτικϊσ οι όροι
εκείνοι που αφοροφν α) τον βαςικό μιςκό ι το βαςικό θμερομίςκιο και
β) τα επιδόματα ωρίμανςθσ, τζκνων, ςπουδϊν και επικινδφνου
εργαςίασ, εφόςον τα επιδόματα αυτά προβλζπονταν ςτισ Συλλογικζσ
Συμβάςεισ Εργαςίασ που ζλθξαν ι καταγγζλκθκαν, ενϊ παφει αμζςωσ να
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ιςχφει κάκε άλλο προβλεπόμενο ςε αυτζσ επίδομα. Η προςαρμογι των
ςυμβάςεων ςτισ διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου γίνεται χωρίσ να
απαιτείται προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ των εργαηομζνων. Οι όροι
του τρίτου εδαφίου που διατθροφνται, εξακολουκοφν να ιςχφουν μζχρισ
ότου αντικαταςτακοφν από εκείνουσ τθσ νζασ Συλλογικισ Σφμβαςθσ
Εργαςίασ ι τθσ νζασ ι τθσ τροποποιθμζνθσ ατομικισ ςφμβαςθσ».

2. Σφμφωνα με το άρκρο 10 παρ.2 του ν.1876/1990, όπωσ αυτό
τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 37 παρ.5 του ν.4024/2011, < 2.
Κλαδικι ι επιχειρθςιακι ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ υπεριςχφει ςε
περίπτωςθ Συρροισ με ομοιοεπαγγελματικι ςυλλογικι ςφμβαςθ
εργαςίασ.
Όςο διαρκεί θ εφαρμογι του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ
Στρατθγικισ θ επιχειρθςιακι ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ υπεριςχφει ςε
περίπτωςθ Συρροισ με κλαδικι ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ και πάντωσ
δεν επιτρζπεται να περιζχει όρουσ εργαςίασ δυςμενζςτερουσ για τουσ
εργαηόμενουσ από τουσ όρουσ εργαςίασ εκνικϊν ςυλλογικϊν ςυμβάςεων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 3 του νόμου αυτοφ.>.

3. Σφμφωνα με τθν Επιχειρθςιακι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ τθσ
Δ.Ε.Τ.Α., ζτουσ 2009, θ οποία δεν ζχει τροποποιθκεί με νεότερθ, <Η ιςχφσ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχει αναδρομικι ιςχφ και αρχίηει από 1-1-2009
για όλουσ τουσ εγαηομζνουσ και για όςουσ ςυνταξιοδοτικθκαν ι κα
ςυνταξιοδοτθκοφν μζςα ςτο ζτοσ 2009.>.

4. 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
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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
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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».

5. Σφμφωνα με το άρκρο 31 του ν. 4024/2011, <§1. α) Στα νομικά
πρόςωπα 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,........ εφαρμόηεται ανϊτατο όριο μζςου
κατά κεφαλι κόςτουσ αμοιβϊν προςωπικοφ ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. ........
§3. Για τουσ εργαηόμενουσ ςτουσ φορείσ τθσ υποπαραγράφου 1 α με
ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου, το ανϊτατο όριο των
μθνιαίων τακτικϊν αποδοχϊν για κάκε εκπαιδευτικι κατθγορία ΥΕ, ΔΕ,
TE και ΠΕ ιςοφται με το αντίςτοιχο ανϊτατο όριο που προκφπτει κατ '
εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου για τουσ
υπαλλιλουσ με αντίςτοιχθ ςχζςθ εργαςίασ (ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου
ι οριςμζνου χρόνου) ςτο Δθμόςιο.........
§4. Το μζςο κατά κεφαλι κόςτοσ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν,
επιδομάτων, αποηθμιϊςεων και αμοιβϊν γενικά, εξαιρουμζνων των
εργοδοτικϊν ειςφορϊν, των φορζων τθσ υποπαραγράφου 1 α του
παρόντοσ άρκρου, απαγορεφεται να υπερβαίνει τα χίλια εννιακόςια
(1.900) ευρϊ το μινα.....
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§6. Οι φορείσ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου υποχρεοφνται
με το πζρασ εκάςτου τριμινου και εντόσ είκοςι θμερϊν να υποβάλλουν
ςτθν Ειδικι Γραμματεία ΔΕΚΟ αναλυτικά ποςοτικά ςτοιχεία για τον
ζλεγχο τιρθςθσ των ανωτζρω περιοριςμϊν. Σε περίπτωςθ που
προκφπτει υπζρβαςθ των περιοριςμϊν αυτϊν οι φορείσ υποχρεοφνται ςε
περικοπζσ το επόμενο τρίμθνο ϊςτε αφ' ενόσ να ςυμμορφωκοφν ςτα
επιβαλλόμενα όρια και αφ' ετζρου να αποκαταςτιςουν τθν υπζρβαςθ
του προθγοφμενου τριμινου. Σε περίπτωςθ επιχοριγθςθσ του φορζα από
τον Κρατικό Προχπολογιςμό, και εάν διαπιςτωκεί μθ ςυμμόρφωςθ του
οργανιςμοφ ςφμφωνα με τα ανωτζρω, διακόπτεται αυτοδικαίωσ θ
επιχοριγθςθ του.
Η εκ μζρουσ των οργάνων διοίκθςθσ των φορζων τθσ παραγράφου 1
παράλειψθ αποκατάςταςθσ των υπερβάςεων των ορίων αποδοχϊν που
ορίηονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ςυνιςτά αδικοπραξία ςε
βάροσ του Δθμοςίου για τθν αποκατάςταςθ τθσ οποίασ τα όργανα
διοίκθςθσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο με τον φορζα τθσ
παραγράφου

1.

§7. Οι διατάξεισ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 29 εφαρμόηονται αναλογικά και ςτουσ εργαηόμενουσ των
φορζων που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του
παρόντοσ άρκρου, εφόςον προκφπτει μείωςθ των ςυνολικϊν μθνιαίων
αποδοχϊν τουσ μεγαλφτερθ από το ποςοςτό που ορίηεται ςτο τελευταίο
εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 29***.
§8. Το μζςο κατά κεφαλι κόςτοσ αποδοχϊν των φορζων τθσ παραγράφου
1, όπωσ κακορίηεται με τισ διατάξεισ των παραγράφων 4 και 5 του
παρόντοσ άρκρου, ιςχφει κακ' όλθ τθ διάρκεια εφαρμογισ του
Μεςοπρόκεςμου

Πλαιςίου

Δθμοςιονομικισ

Στρατθγικισ.

§9. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται κάκε
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γενικι ι ειδικι διάταξθ ι ριτρα ι όροσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ,
διαιτθτικισ απόφαςθσ ι ατομικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ςυμφωνίασ, που
κακορίηει αποδοχζσ και πρόςκετεσ αμοιβζσ ι απολαβζσ που
υπερβαίνουν τα ανϊτατα κατά περίπτωςθ όρια που ορίηονται ςτισ
προθγοφμενεσ παραγράφουσ>.

6. Σφμφωνα με το άρκρο 32 τθν παρ. 1 του ν.4024/2011, «1. Από τθν
Ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται
κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ κατά το μζροσ που ρυκμίηει κζματα που
διζπονται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου.
Όπου ςε διατάξεισ νόμων, διαταγμάτων ι άλλων κανονιςτικϊν πράξεων,
γίνεται παραπομπι ςε διατάξεισ που καταργοφνται ςφμφωνα με το
προθγοφμενο εδάφιο νοείται ωσ παραπομπι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ
Κεφαλαίου που ρυκμίηουν το αντίςτοιχο κζμα.
Επιδόματα ι παροχζσ που προβλζπονται από τισ καταργοφμενεσ
διατάξεισ και τα οποία, κατά παραπομπι άλλων διατάξεων, χορθγοφνται
ςε λειτουργοφσ ι υπαλλιλουσ, που δεν υπάγονται ςτο Πεδίο εφαρμογισ
των

διατάξεων

του

παρόντοσ

Κεφαλαίου,

εξακολουκοφν

να

καταβάλλονται με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι
παραπεμπόμενεσ διατάξεισ με εξαίρεςθ τθν Οικογενειακι παροχι, θ
οποία υπολογίηεται και καταβάλλεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 17».

7. Σφμφωνα με το άρκρο 32 παρ.4 του ν.4024/2011, <4. Η ιςχφσ των
διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου αρχίηει τθν 1.11.2011>.

8. Σφμφωνα με τθν υπ' αρικμ. 2073/18-11-2011 Εγκφκλιο του
Τπουργείου Εςωτερικών, περί τθσ εφαρμογισ του άρκρου 31 παρ. 3 του
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ν.4024/2011, <.......Κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ, το ανϊτατο όριο
των μθνιαίων τακτικϊν αποδοχϊν κάκε εκπαιδευτικισ κατθγορίασ (ΤΕ,
ΔΕ, ΣΕ, ΠΕ) για εργαηόμενουσ με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου ι οριςμζνου
χρόνου ιςοφται με το αντίςτοιχο ανϊτατο όριο που προκφπτει κατ’
εφαρμογι των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ του ίδιου νόμου για τουσ
υπαλλιλουσ με αντίςτοιχθ ςχζςθ εργαςίασ ςτο Δθμόςιο........ Τα
ανωτζρω

ανϊτατα

όρια

μποροφν

να

προςαυξάνονται

με

το

ςυνυπολογιςμό των επιδομάτων που προβλζπονται ςτο κεφάλαιο Β’ του
ίδιου νόμου για το Δθμόςιο, τα οποία είναι το οικογενειακό (αρ. 17), το
ανκυγιεινό ι επικίνδυνθσ εργαςίασ (αρ. 15 παρ. 1), το επίδομα
απομακρυςμζνων περιοχϊν (αρ. 15 παρ. 2), το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ
(αρ.18)

και

τα

οποία

καταβάλλονται

αποκλειςτικά

ςε

όςουσ

εργαηόμενουσ 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 προβλζπεται για το Δθμόςιο
(ςυμπεριλαμβανομζνων των επιδομάτων που αναγνωρίηονται ςε αυτό)
δεν καταβάλλονται.....

9. Σφμφωνα με τθν υπ' αρικμ. 2073/18-11-2011 Εγκφκλιο του
Τπουργείου Εςωτερικών, περί τθσ εφαρμογισ του άρκρου 31 παρ. 4 του
ν.4024/2011, φμφωνα με τθν παράγραφο αυτι το μζςο κατά κεφαλι
κόςτοσ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν, επιδομάτων κλπ., εξαιρουμζνων
των εργοδοτικϊν ειςφορϊν, των φορζων τθσ υποπαραγράφου 1α
απαγορεφεται να υπερβαίνει τα 1.900,00 ευρϊ το μινα. Για τθν ορκι
εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ κα πρζπει να ςυνυπολογιςτοφν οι πάςθσ
φφςεωσ αποδοχζσ που καταβάλλονται από το φορζα, ςτο τακτικό
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προςωπικό, ςτο προςωπικό που απαςχολείται με ςφμβαςθ εργαςίασ
οριςμζνου χρόνου, ςτο εποχικό προςωπικό, ςτουσ δικθγόρουσ που
απαςχολοφνται με ςφμβαςθ ζμμιςκθσ εντολισ. Αντικζτωσ δεν
ςυνυπολογίηονται οι αποδοχζσ που καταβάλλονται για ςυμβάςεισ ζργου
ι παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν, κακϊσ και ςτα μζλθ του Δ. Στθν
ζννοια των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν περιλαμβάνονται οι τακτικζσ και
ζκτακτεσ αποδοχζσ, τα επιδόματα, οι αποηθμιϊςεισ κακϊσ και
οποιαδιποτε άλλθ απολαβι με όποια ονομαςία και εάν καταβάλλεται
αυτι....>.

II. Επί των ερωτθμάτων:
Οι Δ.Ε.Τ.Α., με βάςθ τθ γραμματικι ερμθνεία τθσ ωσ άνω διάταξθσ του
α.4 του ν. 4024/2011, δεν εμπίπτουν άμεςα ςτο ςφςτθμα βακμολογικισ
και μιςκολογικισ εξζλιξθσ που αφορά το Δθμόςιο, τουσ ΟΤΑ Α’ και Β’
βακμοφ και τουσ φορείσ του λοιποφ ςτενοφ Δθμοςίου τομζα, που
αναλυτικά αναφζρονται ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο, αλλά οφτε και
ζμμεςα. Συγκεκριμζνα, όπου ο νομοκζτθσ ικελε να υπαγάγει τισ ΔΕΥΑ
(ΝΠΙΔ που ανικουν ςε ΟΣΑ) ςτισ διατάξεισ του Ν.4024/2011 , το ζκανε
ρθτώσ και για ςυγκεκριμζνα ηθτιματα, ( ιτοι α. 21 ςχετικά με τισ
αμοιβζσ ςυλλογικϊν οργάνων, α. 29 παρ. 2, α.31 ςχετικά με τα ανϊτατα
όρια αμοιβϊν και α.34 για τθν εφεδρεία), ζτςι ϊςτε να μθν
δθμιουργοφνται αμφιβολίεσ για ενδεχόμενθ αναλογικι εφαρμογι και
άλλων διατάξεων ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. Επιχείρθμα υπζρ τθσ άποψθσ αυτισ
ςυνιςτά, άλλωςτε, και θ ωσ άνω ρθτι διάταξθ τθσ παρ. 2 του α.4 του
Ν.4024/2011, κατά τθν οποία «υπάλλθλοι και λειτουργοί που δεν
εμπίπτουν ευκζωσ ςτισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου,….
εξαιροφνται από το Πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ
Κεφαλαίου…….».
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Ζτςι λοιπόν, όταν π.χ. ςτθν παράγραφο 3 του α. 31 του Ν.4024/2011,
προβλζπεται αναλογικι εφαρμογι για τισ Δ.Ε.Υ.Α., αυτι αφορά
αποκλειςτικά τθ ρφκμιςθ του ηθτιματοσ των ανϊτατων ορίων αποδοχϊν
και τίποτα άλλο.

Αυτό επιβεβαιώνεται, άλλωςτε, και από τθ διάταξθ τθσ παρ. 9 του α.31
του Ν.4024/2011, ςφμφωνα με τθν οποία, «§9. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ ι ριτρα ι
όροσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, διαιτθτικισ απόφαςθσ ι ατομικισ
ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ςυμφωνίασ, που κακορίηει αποδοχζσ και
πρόςκετεσ αμοιβζσ ι απολαβζσ που υπερβαίνουν τα ανϊτατα κατά
περίπτωςθ όρια που ορίηονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ.

Ενώ επίςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του α.32 του ν.4024/2011, «1. Από
τθν Ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται
κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ κατά το μζροσ που ρυκμίηει κζματα που
διζπονται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου.
Όπου ςε διατάξεισ νόμων, διαταγμάτων ι άλλων κανονιςτικϊν πράξεων,
γίνεται παραπομπι ςε διατάξεισ που καταργοφνται ςφμφωνα με το
προθγοφμενο εδάφιο νοείται ωσ παραπομπι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ
Κεφαλαίου που ρυκμίηουν το αντίςτοιχο κζμα.
Επιδόματα ι παροχζσ που προβλζπονται από τισ καταργοφμενεσ
διατάξεισ και τα οποία, κατά παραπομπι άλλων διατάξεων, χορθγοφνται
ςε λειτουργοφσ ι υπαλλιλουσ, που δεν υπάγονται ςτο Πεδίο εφαρμογισ
των

διατάξεων

του

παρόντοσ

Κεφαλαίου,

εξακολουκοφν

να

καταβάλλονται με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι
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παραπεμπόμενεσ διατάξεισ με εξαίρεςθ τθν Οικογενειακι παροχι, θ
οποία υπολογίηεται και καταβάλλεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 17».

Εν προκειμζνω, από όλα τα ωσ άνω, ςυνδυαςτικά ερμθνευόμενα,
προκφπτει ςαφώσ ότι, με τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου 4024/2011
καταργείται κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ, ςτο βακμό όμωσ μόνο, που
ρυκμίηει κζματα που διζπονται από τισ διατάξεισ του. Για όλα τα λοιπά
ηθτιματα που εκφεφγουν του πεδίου εφαρμογισ του, μεταξφ άλλων και
τα ηθτιματα των αποδοχϊν των εργαηομζνων ςτισ Δ.Ε.Υ.Α., εξακολουκεί
να εφαρμόηεται ωσ είχε, ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, θ
ςχετικι εργατικι νομοκεςία .

Ειδικότερα, ςτθ Δ.Ε.Υ.Α., κα εξακολουκιςει

να εφαρμόηεται

θ

Επιχειρθςιακι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ του ζτουσ 2009, θ οποία
υπεριςχφει τθσ υπάρχουςασ κλαδικισ, και θ οποία κα βρίςκεται ςε ιςχφ
μζχρι τθν 14-5-2013.

Πιο ςυγκεκριμζνα, βάςει και τθσ εκτεκείςασ υπ' αρικμ. 6/2012 ΠΥΣ,
δεδομζνου oτι θ Επιχειρθςιακι αυτι ΣΣΕ, τθν 14-2-2012, βριςκόταν ιδθ
ςε ιςχφ πάνω από 24 μινεσ (ζναρξθ τθν 1-1-2009), θ λιξθ τθσ κα
επζλκει μεν τθν 14-2-2013 , ωςτόςο, λόγω τθσ προβλεπόμενθσ τρίμθνθσ
μετενζργειασ των κανονιςτικϊν όρων τθσ, κα εξακολουκιςει να ιςχφει
ουςιαςτικά μζχρι τθν 14-5-2013, βεβαίωσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ των
ανωτάτων ορίων αποδοχών, και μόνον αυτών, του α.31 του ν.
4024/2011.
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Με τθν πάροδο του τριμινου και εφόςον εν τω μεταξφ δεν ζχει
ςυναφκεί νζα υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ, κα εξακολουκιςουν να
ιςχφουν από τουσ κανονιςτικοφσ αυτοφσ όρουσ αποκλειςτικώσ οι όροι
εκείνοι που αφοροφν τον βαςικό μιςκό ι το βαςικό θμερομίςκιο και τα
επιδόματα ωρίμανςθσ, τζκνων και επικινδφνου εργαςίασ, ενώ κα
παφςει αμζςωσ να ιςχφει κάκε άλλο προβλεπόμενο ςε αυτιν επίδομα.

υμπεραςματικά, οι εκτεκείςεσ ςτο ιςτορικό παροχζσ κα ςυνεχίςουν να
καταβάλλονται ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. μζχρι τθν 14-5-2013,
βάςει τθσ ιςχφουςασ μζχρι τότε επιχειρθςιακισ ςφμβαςθσ του ζτουσ
2009, χωρίσ να επζρχεται καμία μεταβολι ςτο μιςκολόγιό των
εργαηομζνων από τον νόμο 4024/2011, ςτισ διατάξεισ του οποίου αυτοί
δεν υπάγονται, υπό τθν επιφφλαξθ, όμωσ, τιρθςθσ των ανωτάτων
ορίων του α.31.

Μετά τθν 14-5-2013, ιτοι μετά τθν τρίμθνθ μετενζργεια τθσ ςφμβαςθσ,
από τα αναφερόμενα επιδόματα, τα επιδόματα ιςολογιςμοφ,
επιφυλακισ και ευδόκιμθσ υπθρεςίασ, κα παφςουν να καταβάλλονται.

Αναφορικά τζλοσ, με τον ςυνυπολογιςμό των επιδομάτων αυτϊν για τθν
τιρθςθ των ανωτάτων ορίων του άρκρου 31 του ν.4024/2011, με τθν
εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικών, υπ'αρικμ.2073/18-11-2011,
προςδιορίηεται επακριβώσ θ πραγματικι βοφλθςθ του νομοκζτθ:

Πιο ςυγκεκριμζνα, όςον αφορά ςτθν τιρθςθ του ανωτάτου ορίου των
τακτικών μθνιαίων αποδοχών των εργαηομζνων, ρθτώσ αναφζρεται
ςτθν εγκφκλιο αυτι οτι, τα εν λόγω επιδόματα ςυνυπολογίηονται ςτο
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ςφνολό τουσ ςτο ανϊτατο όριο αποδοχϊν που μπορεί να φτάςει ο
υπάλλθλοσ κάκε εκπαιδευτικισ κατθγορίασ και αν, οι αποδοχζσ του
αυτζσ,

όπωσ

ζχουν

διαμορφωκεί,

ςυμπεριλαμβανομζνων

των

επιδομάτων, ξεπερνοφν το ανϊτατο όριο τθσ αντίςτοιχθσ εκπαιδευτικισ
κατθγορίασ ςτο Δθμόςιο, περικόπτονται κατά το μζροσ αυτό τθσ
υπζρβαςθσ.

Όςον αφορά δε, ςτθν τιρθςθ του μζςου κατα κεφαλι κόςτουσ αμοιβών,
προκφπτει χωρίσ αμφιβολία οτι, τα εν λόγω επιδόματα ςυμμετζχουν
ςτο ςφνολό τουσ ςτθ διαμόρφωςθ του μζςου κατά κεφαλι μθνιαίου
κόςτουσ, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 1900 €, κακόςον,
ςαφώσ από τθν εγκφκλιο ορίηεται οτι,

για τθν ορκι εφαρμογι τθσ

διάταξθσ του α.31 παρ. 4, κα ςυνυπολογιςτοφν οι πάςθσ φφςεωσ
αποδοχζσ του προςωπικοφ, ιτοι τακτικζσ και οι ζκτακτεσ, τα επιδόματα,
οι αποηθμιϊςεισ κακώσ και οποιαδιποτε άλλθ απολαβι, με
οποιαδιποτε ονομαςία κι αν αυτι καταβάλλεται.

Είναι, πάντωσ, κζμα τθσ Διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου να
αναμορφϊςει ζτςι το μιςκολόγιο των εργαηομζνων του, προκειμζνου να
ςυμβαδίςει με τισ επιταγζσ του νόμου, πράγμα αναγκαίο, ειδικά ενόψει
των κυρϊςεων του α.31 του ν.4024/2011, κακϊσ επίςθσ και του ελζγχου
ενϊπιον του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.

Οι δεςμεφςεισ, ςε κάκε περίπτωςθ, που επιβάλλει ο νόμοσ 4024/2011,
ιτοι εν προκειμζνω, τα ανϊτατα όρια του άρκρου 31, ρθτώσ, ςτο νόμο
αυτό, ορίηεται οτι ιςχφουν από 1-11-2011 και κακόλθ τθ διάρκεια
εφαρμογισ

του

Μεςοπροκζςμου

Πλαιςίου

Δθμοςιονομικισ

τρατθγικισ, υπό τθν επιφφλαξθ, βεβαίωσ, νεότερων νομοκετθμάτων.
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Ακινα, 3-7-2012
Ο γνωμοδοτϊν
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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