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E-mail: pzygouris@gmail.com

ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ
Δπί ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α.,
κε αξηζκ. πξωη. εηζ. 1799/7-3-2012,
ππνβιεζέληνο, από ηε Γ.Δ.Τ.Α., εξωηήκαηνο
ΔΡΩΣΑΣΑΗ:
«Παξαθαινύκε όπσο καο απαληήζεηε εγγξάθσο ζηα εμήο:
1- Δάλ ηζρύεη ε Σπιινγηθή Σύκβαζε εξγαζίαο ηεο Π.Ο.Δ. – Γ.Δ.Υ.Α.
2- Δάλ ηζρύεη ην άξζξν 8 πνπ αθνξά παξνρέο ζε είδνο (είδε έλδπζεο,
πξνκήζεηα γάιαθηνο).
3- Ζ απνδεκίσζε ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο εξγαδνκέλσλ, ε νπνία αλέξρεηαη
ζηα 15.000 € εμαθνινπζεί λα ηζρύεη σο έρεη, εάλ όρη πνηα ε αιιαγή;
4- Όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηειεθσληθήο αλακνλήο ππεξσξίαο
εξγαδνκέλσλ αλ ηζρύεη θαζώο θαη γηα ηελ θαηαβνιή ππεξεξγαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. (ΝΠΗΓ) ζύκθσλα κε ηνλ λ.4024/2011».
Δπί ησλ σο άλσ εξσηεκάησλ, έρσ λα ζεκεηώζσ ηα εμήο:
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ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.4024/2011, «Σύζηεκα βαζκνινγηθώλ
πξναγσγώλ θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ θξάηνπο, ησλ
ΟΤΑ Α θαη Β βαζκνύ θαη άιισλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη
ζπλαθείο δηαηάμεηο,
«Πεδίν εθαξκνγήο
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ ππάγνληαη νη κόληκνη θαη
δόθηκνη πνιηηηθνί ππάιιεινη θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ (ΙΔΑΦ):
α) ηνπ Γεκνζίνπ,
β) ηωλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.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
Έκκηζζωλ Τπνζεθνθπιαθείωλ 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 (ΑΊ 21), όπωο ηζρύεη,
ε) νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηωλ Αλεμάξηεηωλ Αξρώλ, ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρωλ,
ζη) νη ππάιιεινη ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλώζεωλ Γήκωλ (Π.Δ.Γ.), ηεο
Κεληξηθήο

Έλωζεο

Γήκωλ

Διιάδνο

(Κ.Δ.Γ.Δ.)

θαη

ηεο

Έλωζεο

Πεξηθεξεηώλ Διιάδνο (ΔΝ.Π.Δ.),
δ) νη ππάιιεινη θαη, κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ, νη
ζξεζθεπηηθνί

ιεηηνπξγνί

ηωλ

λνκηθώλ
2

πξνζώπωλ

ηεο

Αλαηνιηθήο

Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνύ, 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 πληάγκαηνο γλωζηώλ
ζξεζθεηώλ, πνπ επηβαξύλνπλ ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό.
2. Υπάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί πνπ δελ εκπίπηνπλ επζέωο ζηηο δηαηάμεηο
ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ην πξνζωπηθό ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο
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».
2. Σύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.173/1967, Απνδεκίσζε απνιπόκελσλ
δεκνζίνπ θιπ, « …..2.

Δηο

αο

πεξηπηώζεηο

εξγνδόηεο ηπγράλεη ην

Γεκόζηνλ ή Ννκηθά Πξόζωπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή
Επηρεηξήζεηο
Εηαηξείαη
Κξάηνπο,

θαη

Υδάηωλ
ε

ππό

Οξγαληζκνί

θνηλήο

θιπ.) ή Δπηρεηξήζεηο
ηνπ

Νόκνπ

2112

ωο

ωθειείαο

Σξάπεδαη
(ΔΕΗ,

ή

ΟΤΕ,

επηρνξεγνύκελαη ππν ηνπ
νύηνο

εηξνπνπνηήζε θαη

ζπλεπιεξώζε κεηαγελεζηέξωο νθεηινκέλε απνδεκίωζηο δελ δύλαηαη λα
ππεξβαίλε εηο πάζαλ πεξίπηωζηλ ην πνζόλ ηωλ "240.000 δξαρκώλ",
θαηαξγνπκέλεο πάζεο αληηζέηνπ εηδηθήο δηαηάμεωο λόκνπ ή ζπκβάζεωο
νηαζδήπνηε κνξθήο ή ηπρνλ ππάξρνληνο εζίκνπ.
*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Σν αλώηαην όξην απνδεκίωζεο απμήζεθε δηαδνρηθά
κε ην άξζξν 1 ηνπ ΝΓ 207/1974 (Α 362) ζε 600.000 δξαρκ., κε

ην άξζξν

24 ηνπ Ν. 1082/1980 ΦΔΚ Α 250 ζε 1.000.000, κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.
1545/1985 ΦΔΚ Α 91 ζε 1.150.000, ην άξζξν 33 Ν.1876/1990 ζε 1.500.000
δξρ. θαη ζε 15.000 επξώ κε ην άξζξ.21 παξ.13 Ν.3144/2003,ΦΕΚ Α
111/8.5.2003.
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***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: ύκθωλα κε ην άξζξν 1 ηνπ ΝΔ 618/1970 (ΦΔΚ Α
171):

"1. Σα ππό ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηνπ άξζξνπ 3

ηνπ Α.Ν.173/1967 "πεξί ηξνπνπνηήζεωο θαη ζπκπιεξώζεωο ηνπ Α.Ν.
99/67 πεξί ειέγρνπ νκαδηθώλ απνιύζεωλ θιπ." ηηζέκελα αλώηαηα όξηα
απνδεκηώζεωο ηζρύνπλ δηα πάζαλ πεξίπηωζηλ νθεηινκέλεο, δπλάκεη
γεληθήο ή εηδηθήο
απνδεκίωζηο

εηο

δηαηάμεωο
ηνπο

λόκνπ

ή

θαλνληζκνύ

απνρωξνύληαο,

ή

ζπκβάζεωο,

απνκαθξπλνκέλνπο

ή

απνιπνκέλνπο ππαιιήινπο θαη εξγάηαο ηνπ Δεκνζίνπ, ηωλ Οξγαληζκώλ
Τνπηθήο Απηνδηνηθήζεωο,
Τξαπεδώλ,

Επηρεηξήζεωλ

Ννκηθώλ
Κνηλήο

Πξνζώπωλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ,
Ωθειείαο

ή

Επηρεηξήζεωλ

επηρνξεγνπκέλωλ ππό ηνπ Κξάηνπο, εθ`νηαδήπνηε ζρέζεη εξγαζίαο
κεη`απηώλ ζπλδενκέλωλ, θαηαξγνπκέλεο πάζεο αληηζέηνπ γεληθήο ή
εηδηθήο

δηαηάμεωο λόκνπ, θαλνληζκνύ, ζπκβάζεωο νηαζδήπνηε κνξθήο

θαη εζίκνπ…».

3.

Σύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ.5 λ. 3833/2010, Μείσζε ησλ απνδνρώλ

ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, «5. Οη πάζεο θύζεωο ηαθηηθέο απνδνρέο,
επηδόκαηα, απνδεκηώζεηο θαη ακνηβέο γεληθά, θαζώο θαη ηα κε
νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία νξηδόκελα θαη από νπνηαδήπνηε γεληθή ή εηδηθή
δηάηαμε ή ξήηξα ή όξν ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθή απόθαζε
ή κε αηνκηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ή ζπκθωλία πξνβιεπόκελα ηωλ
εξγαδνκέλωλ ρωξίο εμαίξεζε, ζε Ννκηθά Πξόζωπα Ιδηωηηθνύ Δηθαίνπ
(Ν.Π.Ι.Δ.), πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο "ζε Ν.Π.Δ.Δ. ή ζε Ο.Τ.Α."
επηρνξεγνύληαη ηαθηηθά από ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό

ή

"ζε πνζνζηό

ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο" ή είλαη δεκόζηεο επηρεηξήζεηο
θαηά ηελ έλλνηα ηωλ παξαγξάθωλ 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005
(ΦΔΚ 314 Α), κεηώλνληαη θαηά πνζνζηό επηά ηνηο εθαηό (7%). Σα
επηδόκαηα ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ, Πάζρα θαη αδείαο κεηώλνληαη θαηά ηξηάληα
ηνηο εθαηό (30%), αληίζηνηρα. Από ηε κείωζε ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο
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παξαγξάθνπ απηήο εμαηξνύληαη ηα επηδόκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ή ηελ ππεξεζηαθή εμέιημε, θαζώο θαη ηα
ζπλδεόκελα κε ην αλζπγηεηλό ή επηθίλδπλν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ην
κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ηνπο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο,
θαζώο θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 θαηηζρύνπλ θάζε γεληθήο ή εηδηθήο
δηάηαμεο ή ξήηξαο ή όξνπ ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο
απόθαζεο ή αηνκηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ή ζπκθωλίαο».
4. Σύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.3845/2010, Μέηξα γηα ηε κείσζε ησλ
δεκνζίσλ δαπαλώλ, «4. Οη πάζεο θύζεωο ηαθηηθέο απνδνρέο, επηδόκαηα,
απνδεκηώζεηο θαη ακνηβέο γεληθά, θαζώο θαη ηα κε νπνηαδήπνηε άιιε
νλνκαζία νξηδόκελα θαη από νπνηαδήπνηε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ή ξήηξα ή
όξν ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο, ή δηαηηεηηθή απόθαζε, ή κε αηνκηθή
ζύκβαζε εξγαζίαο ή ζπκθωλία πξνβιεπόκελα, ηωλ εξγαδνκέλωλ ρωξίο
εμαίξεζε ζηνπο θνξείο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3833/2010, όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, κεηώλνληαη
θαηά πνζνζηό ηξία ηνηο εθαηό (3%).
Από ηε κείωζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ εμαηξνύληαη ηα επηδόκαηα πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ή ηελ ππεξεζηαθή εμέιημε, θαζώο
θαη ηα ζπλδεόκελα κε ην αλζπγηεηλό ή επηθίλδπλν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ην
κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ηνπο…..
8. Οη δηαηάμεηο ηωλ πξνεγνύκελωλ παξαγξάθωλ θαηηζρύνπλ θάζε γεληθήο ή
εηδηθήο δηάηαμεο ή ξήηξαο ή όξνπ ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο,
δηαηηεηηθήο απόθαζεο ή αηνκηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ή ζπκθωλίαο».
5. Σύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
28-2-2012, (ΦΔΚ Α 38 ), «1. Οη πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο
ζπλάπηνληαη εθεμήο γηα νξηζκέλν ρξόλν ηζρύνο, ε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δελ
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κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από έλα (1) έηνο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα
ηξία (3) έηε.
2. πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρύ, ήδε 24 κήλεο
κέρξη ηελ 14-2-2012, ή θαη πεξηζζόηεξν, ιήγνπλ ζηηο 14-2-2013.
3. πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο πνπ ηελ 14-2-2012 βξίζθνληαλ ζε ηζρύ
γηα ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν ηωλ 24 κελώλ, ιήγνπλ κε ηε ζπκπιήξωζε
ηξηώλ εηώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ, εθηόο θη αλ
θαηαγγειζνύλ λωξίηεξα θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 12 ηνπ λ.1876/1990
(Α 27).
4. Οη θαλνληζηηθνί όξνη Σπιινγηθήο Σύκβαζεο Εξγαζίαο πνπ ζα ιήμεη ή
ζα θαηαγγειζεί, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ επί έλα ηξίκελν από ηε ιήμε ή
ηελ θαηαγγειία ηνπο. Καλνληζηηθνί όξνη πιινγηθήο ύκβαζεο πνπ έρεη ήδε
ιήμεη ή θαηαγγειζεί ηζρύνπλ γηα έλα ηξίκελν από ηελ ηζρύ ηνπ λ. 4046/2012.
Με ηελ πάξνδν ηνπ ηξηκήλνπ θαη εθόζνλ ελ ηω κεηαμύ δελ έρεη ζπλαθζεί
λέα Σπιινγηθή Σύκβαζε Εξγαζίαο, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ από ηνπο
θαλνληζηηθνύο απηνύο όξνπο απνθιεηζηηθώο νη όξνη εθείλνη πνπ αθνξνύλ α)
ηνλ βαζηθό κηζζό ή ην βαζηθό εκεξνκίζζην θαη β) ηα επηδόκαηα
ωξίκαλζεο, ηέθλωλ, ζπνπδώλ θαη επηθηλδύλνπ εξγαζίαο, εθόζνλ ηα
επηδόκαηα απηά πξνβιέπνληαλ ζηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο πνπ
έιεμαλ ή θαηαγγέιζεθαλ, ελώ παύεη ακέζωο λα ηζρύεη θάζε άιιν
πξνβιεπόκελν ζε απηέο επίδνκα. Η πξνζαξκνγή ηωλ ζπκβάζεωλ ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ γίλεηαη ρωξίο λα απαηηείηαη
πξνεγνύκελε ζύκθωλε γλώκε ηωλ εξγαδνκέλωλ. Οη όξνη ηνπ ηξίηνπ
εδαθίνπ πνπ δηαηεξνύληαη, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ κέρξηο όηνπ
αληηθαηαζηαζνύλ από εθείλνπο ηεο λέαο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο ή
ηεο λέαο ή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο αηνκηθήο ζύκβαζεο».
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ΤΠΑΓΩΓΖ:
6. Οη Γ.Δ.Τ.Α., κε βάζε ηε γξακκαηηθή εξκελεία ηεο σο άλσ 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. (ΝΠΗΓ
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 σο
άλσ ξεηή δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ α.4 ηνπ Ν.4024/2011, θαηά ηελ νπνία
«ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί πνπ δελ εκπίπηνπλ επζέσο ζηηο δηαηάμεηο ηεο
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ,…. εμαηξνύληαη από ην Πεδίν εθαξκνγήο
ησλ δηαηάμεσλ 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, 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 πξόζζεηεο
ακνηβέο ή απνιαβέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αλώηαηα θαηά πεξίπηωζε όξηα
πνπ νξίδνληαη ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο.
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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.
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».
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 όκσο κόλν,

πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ

δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ. Γηα όια ηα ινηπά δεηήκαηα πνπ
εθθεύγνπλ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ, 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 γη’ απηέο πξόβιεςε ζρεηηθά κε παξνρέο ζε είδνο
ή κε ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη παξάιιεια νη
Γ.Δ.Τ.Α. δελ εκπίπηνπλ ζην Β Κεθάιαην ηνπ σο άλσ λόκνπ πνπ ξπζκίδεη
ηα ζρεηηθά δεηήκαηα, ζα εθαξκνζηεί γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α., σο είρε, κέρξη ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ απηνύ, ε ζρεηηθή εξγαηηθή λνκνζεζία, ήηνη
Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο Δξγαζίαο, ΟΔΥ θιπ.
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ην ζεκείν απηό βέβαηα, επηζεκαίλεηαη όηη ηα σο άλσ ηζρύνπλ κε ηελ
επηθύιαμε ηεο σο άλσ δηαηάμεσο ηνπ α.2 ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο 28-2-2012, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε εθαξκνδόκελε ελ
πξνθεηκέλσ, Κιαδηθή πιινγηθή ύκβαζε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο
Γ.Δ.Τ.Α., πνπ έρεη έλαξμε ηζρύνο ηελ 1-1-2010, ιήγεη ζηηο 14-2-2013.
7. Τέινο, όζνλ αθνξά ζηελ απνδεκίσζε ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο, απηή,
ζην πιαίζην ηεο σο άλσ ινγηθήο, εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεηαη σο είρε
γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηε Γ.Δ.Τ.Α., πθηζηάκελε, σζηόζν, ηηο
πξνβιεπόκελεο από ηηο δηαηάμεηο ησλ λ.3833/2010 θαη 3845/2010 πεξηθνπέο
ύςνπο, αληίζηνηρα θαη δηαδνρηθά, πνζνζηνύ 7% θαη 3%.

Αζήλα, 12-3-2012
Ο γλσκνδνηώλ Γηθεγόξνο
Πάλνο Επγνύξεο
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