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Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Τ.Α.:
1. τθν κατθγορία των ΔΕ μπορεί να αναγνωριςκεί θ προχπθρεςία ςφμφωνα
με τθν καταμζτρθςθ των ενςιμων προςκομίηοντασ και τισ αντίςτοιχεσ
βεβαιϊςεισ από εργοδότθ ανάλογθσ ειδικότθτασ ι αρκεί μόνο θ ςφμβαςθ
εργοδότθ για τθν κατάταξι του ςτο νζο βακμολόγιο;
1.α. τθν κατθγορία των ΤΕ μπορεί να αναγνωριςτεί προχπθρεςία από
οποιοδιποτε εργοδότθ και οποιαςδιποτε άλλθσ ειδικότθτασ;
1.β. Τπάλλθλοσ, ο οποίοσ προςλιφκθκε με τθ διαδικαςία του ΑΕΠ ωσ
ΔΕ ςτθν κατθγορία του Ηλεκτρολόγο, ζχει όμωσ πτυχίο ΣΕΙ ςτθν ειδικότθτά
του, μετά από πόςα χρόνια γίνεται θ αναγνϊριςθ του πτυχίου του;
2. Δφναται ζνασ υπάλλθλοσ που δεν ζχει το τυπικό προςόν να καταταγεί ςε
άλλο βακμό;
3.

Από

ποιον

εγκρίνεται

Κοινοποιείται ςτο ΦΕΚ;

θ

απόφαςθ

υπερωριακισ

απαςχόλθςθσ;

4. Η απαςχόλθςθ τισ θμζρεσ τθσ Κυριακισ και των αργιϊν ςε ζκτακτθ
περίπτωςθ πωσ αποηθμιϊνεται;

************************

1. Επί του πρϊτου ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου
Γ του άρκρου πρϊτου του ν.4093/2012 «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ 2013», ορίηεται
ότι: «Οι διατάξεισ του Κεφαλαίου Δεφτερου του ν. 4024/2011 που αφοροφν
το βακμολογικό και μιςκολογικό κακεςτϊσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του
ίδιου νόμου, ζχουν ανάλογθ εφαρμογι, από 1.1.2013, και ςτο προςωπικό των
νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανικουν ςτο Κράτοσ ι
ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Σ.Α., κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ι
αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ
τθσ Διοίκθςθσ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και Σοπικϊν
Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων, ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά 50% τουλάχιςτον
του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, κακϊσ και των λοιπϊν δθμόςιων
επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ανωνφμων εταιρειϊν, που υπάγονται ςτο
πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 (Α` 314),
όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1α του άρκρου 1 του ν.
3899/2010 (Α`212). Με κοινζσ αποφάςεισ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, οι οποίεσ
μποροφν να ανατρζχουν ςτθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παροφςασ
περίπτωςθσ, μποροφν να ρυκμίηονται λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των
προθγοφμενων εδαφίων. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ

παροφςασ περίπτωςθσ, για τουσ ανωτζρω παφουν να ιςχφουν οι διατάξεισ
του άρκρου 31 του ν. 4024/2011, εκτόσ από αυτζσ τθσ παραγράφου 2».
Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ.
2/85127/0022/22-11-2012

απόφαςθ

του

Τπουργοφ

Οικονομικϊν

«Κοινοποίθςθ μιςκολογικϊν διατάξεων» ςφμφωνα με το άρκρο μόνο τθσ
οποίασ ορίηεται ότι: «…Με τισ διατάξεισ τθσ περ. 12, προβλζπεται ότι οι
διατάξεισ που αφοροφν το βακμολογικό και μιςκολογικό κακεςτϊσ των
υπαλλιλων του άρκρου 4 του Κεφαλαίου Δεφτερου του ν. 4024/2011 ζχουν
ανάλογθ εφαρμογι, από 1-1-2013, και ςτο προςωπικό των νομικϊν
προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανικουν ςτο Κράτοσ ι ςε
Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Σ.Α., κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ι
αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ
τθσ Διοίκθςισ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και Σοπικϊν
Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων, ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά 50% τουλάχιςτον
του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, κακϊσ και των λοιπϊν δθμόςιων
επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ανωνφμων εταιρειϊν, που υπάγονται ςτο
πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ
314 Α`), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 α του άρκρου 1
του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α`). Από τθν θμερομθνία αυτι παφουν να
ιςχφουν όλεσ οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ, κακϊσ και όλεσ οι
διατάξεισ νόμων, οι υπουργικζσ, κανονιςτικζσ εν γζνει ι διαιτθτικζσ
αποφάςεισ, κακϊσ και οι αποφάςεισ των οργάνων διοίκθςθσ κλπ, κατά το
μζροσ που ρυκμίηουν τισ αποδοχζσ του προςωπικοφ των παραπάνω
νομικϊν προςϊπων. Λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των ανωτζρω διατάξεων
μποροφν να ρυκμίηονται με κοινζσ αποφάςεισ των Τπουργϊν Οικονομικϊν
και Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, οι οποίεσ
μποροφν να ανατρζχουν ςτθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παροφςασ
περίπτωςθσ. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παροφςασ

περίπτωςθσ, για τουσ ανωτζρω παφουν να ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου
31 του ν. 4024/2011, εκτόσ από αυτζσ τθσ παραγράφου 2, ςχετικά με το
ανϊτατο όριο αποδοχϊν… Τζλοσ όςον αφορά τα κζματα βακμολογικισ
κατάταξθσ

(ςυμπεριλαμβανομζνων

των

κεμάτων

αναγνϊριςθσ

προχπθρεςίασ), αρμόδιο είναι το Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ
και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, το οποίο κα εκδϊςει προσ τοφτο ςχετικι
εγκφκλιο…».
Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 29605/12.12/2012 εγκφκλιο του
Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
«…θ κατάταξθ όλων των υπαλλιλων ςτουσ νζουσ βακμοφσ διενεργείται
ςφμφωνα με το ςυνολικό χρόνο υπθρεςίασ και το χρόνο προχπθρεςίασ που
τουσ ζχει αναγνωριςτεί για τθ βακμολογικι ι τθ μιςκολογικι τουσ εξζλιξθ
κατά τθν 1θ-1-2013 (θμερομθνία αναλογικισ εφαρμογισ του νζου
βακμολογίου-μιςκολογίου).

Συχόν

πλεονάηων

χρόνοσ

κεωρείται

ότι

διανφκθκε ςτο βακμό κατάταξθσ. Για τθν κατάταξθ ςτουσ νζουσ βακμοφσ κα
λθφκεί υπόψθ μόνο θ προχπθρεςία που ζχει αναγνωριςκεί μζχρι 31.12.2012.
Συχόν προχπθρεςία που δεν ζχει αναγνωριςκεί μζχρι τθν εν λόγω
θμερομθνία, κα αναγνωριςκεί μετά τθν κατάταξθ του υπαλλιλου ςτουσ
νζουσ βακμοφσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του αρ. 6 του ν.
4024/2011…».
Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω διάταξθ ορίηεται ότι: «…Οι υπάλλθλοι
που ζχουν πριν το διοριςμό ι τθν πρόςλθψθ τουσ αποδεδειγμζνθ
προχπθρεςία ςτο δθμόςιο τομζα των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, θ οποία ζχει διανυκεί με τα ίδια ι αντίςτοιχα τυπικά προςόντα τθσ
κατθγορίασ ςτθν οποία ανικουν κατά το χρόνο τθσ ζνταξθσ, μποροφν να τθν
αναγνωρίςουν για τθ βακμολογικι και μιςκολογικι τουσ ζνταξθ, μετά τθ
μονιμοποίθςθ τουσ ι τθ ςυνζχιςθ τθσ απαςχόλθςθσ τουσ, μζχρι επτά (7) ζτθ
κατ` ανϊτατο όριο, φςτερα από ουςιαςτικι κρίςθ του υπθρεςιακοφ

ςυμβουλίου. Ωσ πραγματικι δθμόςια υπθρεςία νοείται κάκε υπθρεςία που
ζχει διανυκεί ςτο Δθμόςιο, νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ι ςε Ο.Σ.Α., με
ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, κακϊσ και κάκε άλλθ
υπθρεςία που, με βάςθ ειδικζσ διατάξεισ, αναγνωρίηεται ωσ πραγματικι
δθμόςια υπθρεςία για βακμολογικι και μιςκολογικι εξζλιξθ. Με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ των Υπουργϊν Διοικθτικισ
να προβλζπεται θ αναγνϊριςθ για βακμολογικι και μιςκολογικι ζνταξθ και
τθσ προχπθρεςίασ ςτον ιδιωτικό τομζα των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, μζχρι επτά (7) ζτθ, κατ` ανϊτατο όριο και υπό τισ προχποκζςεισ
που ορίηονται ςτο εδάφιο πζμπτο τθσ παροφςασ παραγράφου. Με το ίδιο
διάταγμα ρυκμίηεται ο τρόποσ και οι προχποκζςεισ αναγνϊριςθσ
αντίςτοιχθσ προχπθρεςίασ και για τουσ υπθρετοφντεσ, κατά τθν Ζναρξθ
ιςχφοσ του διατάγματοσ, υπαλλιλουσ και ρυκμίηεται κάκε αναγκαίο ηιτθμα
για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ του προθγοφμενου εδαφίου. Σωρευτικά θ
αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ από το δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και
από κζςεισ αιρετϊν ι μετακλθτϊν δθμοςίων υπαλλιλων, δεν δφναται να
ξεπερνά τα επτά (7) ζτθ…».
Περαιτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 28 παρ.1 του ωσ άνω νόμου «Οι
υπάλλθλοι, που υπθρετοφν κατά τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ,
κατατάςςονται αυτοδικαίωσ ςτουσ βακμοφσ τθσ κατθγορίασ που υπθρετοφν,
με βάςθ τον ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 98 του Υ.Κ., και το
χρόνο προχπθρεςίασ ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα που ζχει
αναγνωριςτεί για τθ βακμολογικι ι τθ μιςκολογικι κατάταξθ και εξζλιξθ
του υπαλλιλου, ωσ εξισ…», ενϊ κατά το άρκρο 98 του ν. 3528/200 «…2. Ωσ
πραγματικι δθμόςια υπθρεςία νοείται κάκε υπθρεςία που ζχει διανυκεί ςτο
Δθμόςιο, νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ι ςε Ο.Σ.Α., με ςχζςθ εργαςίασ
δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, κακϊσ και κάκε άλλθ υπθρεςία που, με βάςθ
Ειδικζσ διατάξεισ, αναγνωρίηεται ωσ πραγματικι δθμόςια υπθρεςία για

βακμολογικι εξζλιξθ. 3. Προχπθρεςία με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου ι
ιδιωτικοφ δικαίου αντίςτοιχθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ςε υπθρεςίεσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ ι των χωρϊν -μελϊν αυτισ, λαμβάνεται υπόψθ για
τθν ζνταξθ…».
Σζλοσ, βάςει τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 τθσ Κλαδικισ υλλογικισ φμβαςθσ
Εργαςίασ για τθν ρφκμιςθ των όρων αμοιβισ και εργαςίασ των εργαηομζνων
ςτισ Δ.Ε.Τ.Α., ορίηεται ότι «4. Ωσ χρόνοσ υπθρεςίασ ι προχπθρεςίασ κάκε
εργαηομζνου λαμβάνεται υπ' όψθ οποιαδιποτε υπθρεςία αυτοφ ςε Δ.Ε.Τ.Α.
βάςει ςχετικισ βεβαίωςθσ. ε οποιονδιποτε άλλο εργοδότθ ι αυτοτελι
άςκθςθ επαγγζλματοσ, θ προχπθρεςία λαμβάνεται υπ' όψθ μόνο εφ' όςον
είναι τθσ ίδιασ ειδικότθτασ και αποδεικνφεται με ςχετικι βεβαίωςθ του
εργοδότθ, νόμιμα κεωρθμζνθ ι του αςφαλιςτικοφ φορζα που ανικει ι τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. για τθν αυτοτελι άςκθςθ επαγγζλματοσ…».
Ενόψει των ανωτζρω διατάξεων, θ αναγνϊριςθ τθσ προχπθρεςίασ που δεν
ζχει αναγνωριςκεί μζχρι τθν 1θ.1.2013, διζπεται, από τθν εν λόγω
θμερομθνία και ςτο εξισ, από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του αρ. 6 του ν.
4024/2011. Ωςτόςο με τθν ωσ άνω διάταξθ, παραμζνει αρρφκμιςτοσ ο
τρόποσ αναγνϊριςθσ τθσ προχπθρεςίασ, εκτόσ από τθν προχπθρεςία ςτον
ιδιωτικό τομζα των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. τθν
περίπτωςθ αυτι, ο τρόποσ αναγνϊριςθσ κα κακοριςτεί με προεδρικό
διάταγμα, που αναμζνεται να εκδοκεί φςτερα από πρόταςθ των Τπουργϊν
Διοικθτικισ Τπουργϊν Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν, όπωσ ιδθ προαναφζρκθκε.
Εφόςον λοιπόν δεν ορίηεται από το ν. 4024/2011 ο τρόποσ αναγνϊριςθσ τθσ
προχπθρεςίασ, κα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι ζχουν εφαρμογι (και) οι
διατάξεισ τθσ Κλαδικισ υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ του 2009, ςτο μζτρο
που ο τρόποσ αναγνϊριςθσ υπθρεςίασ-ζνα κυρίωσ τεχνικό ηιτθμα - δεν

αφορά τισ ρυκμίςεισ των αποδοχϊν των υπαλλιλων τθσ Δ.Ε.Τ.Α. (ρυκμίςεισ
οι οποίεσ καταργοφνται ρθτϊσ, όπωσ προαναφζρκθκε).
υμπεραςματικά, επί του πρϊτου ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι ότι θ
προχπθρεςία ςτθν κατθγορία ΔΕ, αποδεικνφεται με ςχετικι βεβαίωςθ του
εργοδότθ, νόμιμα κεωρθμζνθ ι του αςφαλιςτικοφ φορζα που ανικει ι τθσ
αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. για τθν αυτοτελι άςκθςθ επαγγζλματοσ, βάςει τθσ παρ.4
του αρ. 4 τθσ ΚΕ για τθν ρφκμιςθ των όρων αμοιβισ και εργαςίασ των
εργαηομζνων ςτισ Δ.Ε.Τ.Α., ςτο μζτρο που αφορά κάκε υπθρεςία που ζχει
διανυκεί ςτο Δθμόςιο, νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ι ςε Ο.Σ.Α., με
ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου. Αντικζτωσ, ςχετικά με τον
τρόπο αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ ςτον ιδιωτικό τομζα αναμζνεται θ
ζκδοςθ προεδρικοφ διατάγματοσ, το οποίο κα ρυκμίηει το ηιτθμα, βάςει
τθσ παρ. 4 του αρ. 6 του ν. 4024/2011.
ε κάκε περίπτωςθ, ωςτόςο, λόγω του προαναφερόμενου κενοφ ςτο νόμο,
προτείνεται θ Δ.Ε.Τ.Α. να απευκυνκεί και ςτον αντίςτοιχο αςφαλιςτικό
φορζα του προςωπικοφ τθσ, ςτο μζτρο που είναι αρμόδιοσ επί του
ςυγκεκριμζνου ηθτιματοσ, ιτοι του τρόπου αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ.
2. Επί του πρϊτου υποερωτιματοσ του πρϊτου ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου
είναι θ ακόλουκθ:
Όπωσ

ανωτζρω

προαναφζρκθκε,

ςφμφωνα

με

τθν

υπ’

αρικμ.

29605/12.12/2012 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και
Ηλεκτρονικισ

Διακυβζρνθςθσ «…τυχόν

προχπθρεςία

που

δεν

ζχει

αναγνωριςκεί μζχρι τθν εν λόγω θμερομθνία, κα αναγνωριςκεί μετά τθν
κατάταξθ του υπαλλιλου ςτουσ νζουσ βακμοφσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ παρ. 4 του αρ. 6 του ν. 4024/2011…».
Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω διάταξθ «…Οι υπάλλθλοι που ζχουν
πριν το διοριςμό ι τθν πρόςλθψθ τουσ αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία ςτο

δθμόςιο τομζα των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ οποία ζχει
διανυκεί με τα ίδια ι αντίςτοιχα τυπικά προςόντα τθσ κατθγορίασ ςτθν
οποία ανικουν κατά το χρόνο τθσ ζνταξθσ, μποροφν να τθν αναγνωρίςουν
για τθ βακμολογικι και μιςκολογικι τουσ ζνταξθ, μετά τθ μονιμοποίθςθ τουσ
ι τθ ςυνζχιςθ τθσ απαςχόλθςθσ τουσ, μζχρι επτά (7) ζτθ κατ` ανϊτατο όριο,
φςτερα από ουςιαςτικι κρίςθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. Ωσ πραγματικι
δθμόςια υπθρεςία νοείται κάκε υπθρεςία που ζχει διανυκεί ςτο Δθμόςιο,
νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ι ςε Ο.Τ.Α., με ςχζςθ εργαςίασ
δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, κακϊσ και κάκε άλλθ υπθρεςία που, με
βάςθ ειδικζσ διατάξεισ, αναγνωρίηεται ωσ πραγματικι δθμόςια υπθρεςία
για βακμολογικι και μιςκολογικι εξζλιξθ. Με προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ των Υπουργϊν Διοικθτικισ μπορεί να
προβλζπεται θ αναγνϊριςθ για βακμολογικι και μιςκολογικι ζνταξθ και
τθσ προχπθρεςίασ ςτον ιδιωτικό τομζα των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, μζχρι επτά (7) ζτθ, κατ` ανϊτατο όριο και υπό τισ προχποκζςεισ που
ορίηονται ςτο εδάφιο πζμπτο τθσ παροφςασ παραγράφου».
υμπλθρωματικά αναφζρεται θ διάταξθ τθσ παρ. 4 του αρ. 98 του ν.
3528/2007 (ΤΚ), ςφμφωνα με τθν οποία ορίηεται ότι «…για τθν κατά τα
ανωτζρω ζνταξθ λαμβάνεται υπόψθ μόνο θ υπθρεςία που ζχει διανυκεί
πριν από το διοριςμό με τα τυπικά προςόντα τθσ κατθγορίασ, ςτθν οποία
ανικει ο υπάλλθλοσ κατά το χρόνο τθσ ζνταξθσ…».
Ενόψει των ανωτζρω, ςυμπεραίνεται ότι δφναται να αναγνωριςτεί θ
προχπθρεςία, θ οποία ζχει διανυκεί ςτο Δθμόςιο, όπωσ αυτό
προςδιορίηεται ςτθν παρ. 4 του αρ. 6 του ν. 4024/2011, ενϊ με πδ, του
οποίου θ ζκδοςθ αναμζνεται, κα προβλεφκεί θ αναγνϊριςθ υπθρεςίασ και
ςτον ιδιωτικό τομζα. Δεν δφναται, ωςτόςο, να αναγνωριςτεί υπθρεςία
οποιαςδιποτε άλλθσ ειδικότθτασ, αλλά μόνο των ίδιων ι αντίςτοιχων
τυπικϊν προςόντων.

3.Επί του δεφτερου υποερωτιματοσ του πρϊτου ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου
είναι θ ακόλουκθ:
φμφωνα με το αρ. 1 του ν.3320/2005 «Ρυκμίςεισ κεμάτων για το προςωπικό
του Δθμοςίου και των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα
και για τουσ Ο.Σ.Α.» ορίηεται ότι «1. Σο προςωπικό με ςφμβαςθ ι ςχζςθ
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ι ςφμβαςθ ζργου ι άλλθ ςχζςθ του
Δθμοςίου, των Ν.Π.Ν.Ν. και των Ο.Σ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, του
οποίου οι ςυμβάςεισ ςυνιςτοφν ςυμβάςεισ εργαςίασ αορίςτου χρόνου,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11 του π.δ. 164/2004, κατατάςςεται ςε
υφιςτάμενεσ κενζσ οργανικζσ κζςεισ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
αορίςτου χρόνου, ειδικότθτασ αντίςτοιχθσ ι παρεμφεροφσ προσ τθν
ειδικότθτα τθσ ςφμβαςισ του…5. Για τουσ καταταςςόμενουσ ιςχφει ο χρονικόσ
περιοριςμόσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 70 του Ν. 2683/1999 "Κφρωςθ του
Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και
Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλεσ διατάξεισ" για τθ μετάταξθ ςε ανϊτερθ
βακμίδα, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 12 του Ν.
3230/2004 (ΦΕΚ 44 Αϋ). Ωσ θμερομθνία πρόςλθψθσ, νοείται θ θμερομθνία
ζκδοςθσ τθσ πράξθσ κατάταξθσ. "Για τθ ςυμπλιρωςθ του χρονικοφ
περιοριςμοφ που αναφζρεται ςτο πρϊτο εδάφιο ςυνυπολογίηεται και ο
χρόνοσ που ο καταταςςόμενοσ ςυμβαςιοφχοσ ζχει διανφςει με τον τίτλο
ςπουδϊν ανϊτερθσ βακμίδασ που κατζχει.»
Περαιτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 70 του ν.3528/2007 (ΤΚ) ορίηεται ότι: «1.
Μετάταξθ υπαλλιλου ςε κενι κζςθ κλάδου ανϊτερθσ κατθγορίασ του ίδιου
Τπουργείου ι τθσ ίδιασ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι του ίδιου νομικοφ προςϊπου
δθμοςίου δικαίου αντίςτοιχα, επιτρζπεται μετά από αίτθςθ του υπαλλιλου
και φςτερα από γνϊμθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου του κλάδου ςτον οποίο
μετατάςςεται. Ο μεταταςςόμενοσ πρζπει να κατζχει τον τίτλο ςπουδϊν που
απαιτείται για τον κλάδο ςτον οποίο μετατάςςεται. 2. Τπάλλθλοσ που είχε τον

απαιτοφμενο για διοριςμό ςε ανϊτερθ κατθγορία τίτλο ςπουδϊν κατά το
χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ διοριςμοφ του δεν επιτρζπεται να μεταταγεί ςε
κζςθ κλάδου ανϊτερθσ κατθγορίασ πριν από τθ ςυμπλιρωςθ οκταετίασ από
το διοριςμό του…».
Σζλοσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του αρ. 12 του ν. 3230/2004 « Διοίκθςθ μζςω
ςτόχων – αποδοτικότθτα – ΟΣΑ -απλοφςτευςθ διοικ. πράξεων-υπαλλθλικά»
ορίηεται ότι «Τπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου
χρόνου του Δθμοςίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Σ .Α. α` και β` βακμοφ, οι οποίοι
κατζχουν ι αποκτοφν τίτλο ςπουδϊν ανϊτερθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ςε
ςχζςθ με τθν εκπαιδευτικι βακμίδα ςτθν οποία ανικει θ κζςθ τθν οποία
κατζχουν, επιτρζπεται να μετατάςςονται ςε κενι κζςθ αντίςτοιχθσ
εκπαιδευτικισ βακμίδασ του τίτλου ςπουδϊν που κατζχουν, εφόςoν ο τίτλοσ
ςπουδϊν τουσ προβλζπεται ι αντιςτοιχεί ςε κλάδο ι ειδικότθτα τθσ
υπθρεςίασ τουσ…».
Ενόψει των ανωτζρω, επιςθμαίνεται ότι με το άρκρο 1, παράγραφοσ 5 του
νόμου 3320/2005 γίνεται ρθτι παραπομπι ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 70 του Ν. 2683/1999 "Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων
Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλεσ
διατάξεισ" και τθσ παρ. 5 του άρκρου 12 του Ν. 3230/2004 ωσ προσ το κζμα
τθσ μετάταξθσ ςε ανϊτερθ βακμίδα. Πρζπει να ερμθνευκεί ότι μετά τθ κζςθ
ςε ιςχφ του Νόμου 3528/2007, «Κϊδικασ Δθμοςίων Πολιτικϊν Τπαλλιλων
και Τπαλλιλων νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου», θ ανωτζρω
παραπομπι γίνεται – κατά το πρϊτο ςκζλοσ τθσ – ςτο άρκρο 70,
παράγραφοσ 2 του νζου νόμου.
Περαιτζρω, από το ανωτζρω νομοκετικό πλαίςιο προκφπτουν 2 δυνατότθτεσ
για τθ μετάταξθ ςε κλάδο ανϊτερθσ κατθγορίασ:

α) Η κατόπιν αίτθςθσ του υπαλλιλου μετάταξθ, εφόςον υπάρχει κενι κζςθ
κλάδου ανϊτερθσ κατθγορίασ, θ οποία πάντωσ δυνατότθτα μετάταξθσ τελεί
υπό τθν επιπλζον προχπόκεςθ ςυμπλιρωςθσ οκταετίασ από το διοριςμό του
υπαλλιλου (παρ. 2 του άρκρου 70 του Νόμου 3528/2007). «Η προχπόκεςθ
αυτι ερμθνεφεται ωσ «εγγφθςθ ομαλισ εξζλιξθσ των υπαλλιλων που ιδθ
υπθρετοφν από τθν αναταραχι που κα επζφερε θ μετάταξθ ςτθν υπθρεςία
του υπαλλιλου ανϊτερθσ κατθγορίασ. Ζτςι αποκλείεται θ καταςτρατιγθςθ
του νόμου (…) Σο όριο των οκτϊ (8) ετϊν είναι αποκλειςτικό. Ζτςι, θ τυχόν μθ
τιρθςι του ςυνεπάγεται παρανομία.» (Σάχοσ – υμεωνίδθσ, επί του ομοίου
περιεχομζνου άρκρου 70 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, «Ερμθνεία Τπαλλθλικοφ
Κϊδικα», Γ’ Ζκδοςθ, 2007, Σόμοσ 1οσ, ςελ. 923-924.)
β) Άνευ χρονικοφ περιοριςμοφ μετάταξθ, αν ο τίτλοσ ςπουδϊν τθσ
εργαηομζνθσ προβλζπεται ι αντιςτοιχεί ςε κλάδο ι ειδικότθτα τθσ υπθρεςίασ
(παρ. 5 του άρκρου 12 του Ν. 3230/2004). Η δεφτερθ αυτι δυνατότθτα
προκφπτει ωσ ειδικι και εξαιρετικι, προχποκζτει δε τθν κατοχι τίτλου
ςπουδϊν επακριβϊσ αντιςτοιχοφντοσ ςε κλάδο ι ειδικότθτα τθσ επιχείρθςθσ.
Εν προκειμζνω, ο εν λόγω υπάλλθλοσ προςλιφκθκε ωσ ΔΕ ςτθν κατθγορία
Ηλεκτρολόγου, διακζτει όμωσ πτυχίο ΣΕΙ. Για να επικαλεςκεί μετάταξθ ςε
κλάδο ανϊτερθσ κατθγορίασ άμεςα, δθλ. άνευ χρονικοφ περιοριςμοφ,
πρζπει να αιτθκεί τθ μετάταξθ ςε κλάδο ι ειδικότθτα που να αντιςτοιχεί ςε
αυτόν τον τίτλο ςπουδϊν, διαφορετικά τελεί υπό τθν προχπόκεςθ
ςυμπλιρωςθσ οκταετίασ από το διοριςμό του. Ωσ «διοριςμόσ» δε, από τον
οποίο και εκκινεί θ οκταετία, εννοείται κατ’ αρχιν (ςτα πλαίςια τθσ
επιταςςόμενθσ από το άρκρο 1, παράγραφοσ 5 του Νόμου 3320/2005
αναλογικισ εφαρμογισ του

άρκρου 70 παρ. 2

Νόμου 3528/2007,

«Κϊδικασ Δθμοςίων Πολιτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων νομικϊν
προςϊπων δθμοςίου δικαίου») θ πρόςλθψθ του εν λόγω υπαλλιλου ωσ
ΔΕ.

4.Επί του δεφτερου ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
Βάςει τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου Γ
του άρκρου πρϊτου του ν.4093/2012 «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ 2013», όπωσ αυτι
ανωτζρω ζχει εκτεκεί, για τθ βακμολογικι κατάταξθ του προςωπικοφ που
εμπίπτει ςε αυτιν, άρα και του προςωπικοφ των Δ.Ε.Τ.Α., κα πρζπει να γίνει
αναλογικι εφαρμογι των μεταβατικϊν διατάξεων του άρκρου 28 του
ν.4024/2011.
Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του ωσ άνω άρκρου, ορίηεται ότι
«Τπάλλθλοι, οι οποίοι υπθρετοφν ςε κατθγορία ανϊτερθ των τυπικϊν
προςόντων που κατζχουν, κατατάςςονται ςτουσ βακμοφσ τθσ κατθγορίασ που
ανικουν, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ
άρκρου, με προςκικθ πλαςματικοφ χρόνου για τθν τελικι κατάταξθ τουσ,
τρία (3) ζτθ».
Περαιτζρω, κατά τθν υπ’ αρικμ. 29605/12.12/2012 εγκφκλιο του Τπουργείου
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ «… Για τουσ
υπαλλιλουσ, οι οποίοι υπθρετοφν ςε κατθγορία ανϊτερθ των τυπικϊν
προςόντων που κατζχουν, θ κατάταξι τουσ κα γίνει ςτουσ βακμοφσ τθσ
κατθγορίασ που ανικουν, με προςκικθ πλαςματικοφ χρόνου, ςτθν κλίμακα
κατάταξθσ τθσ κατθγορίασ αυτισ τριϊν ετϊν…»
Εν προκειμζνω λοιπόν, ζνασ υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΔΕ, χωρίσ το τυπικό
προςόν τθσ κατθγορίασ αυτισ, ιτοι το απολυτιριο εξατάξιου γυμναςίου ι
λυκείου, κατατάςςεται ςε ανϊτερο βακμό με τθν πλαςματικι προςκικθ
τριϊν χρόνων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, για τθν προαγωγι από τον
ειςαγωγικό βακμό Σ’ ςτο βακμό Εϋ δεν απαιτοφνται 3 χρόνια αλλά ζξι, και
οφτω κακεξισ.

5.Επί του τρίτου ερωτιματοσ ζχω τθν ακόλουκθ γνϊμθ:
Σο άρκρο 20, με τίτλο «Τπερωριακι εργαςία», του ν. 4024/2011, ορίηει τα
εξισ:
«1. Θ κακιζρωςθ με αμοιβι εργαςίασ πζρα από τισ ϊρεσ τθσ υποχρεωτικισ
απαςχόλθςθσ των υπαλλιλων του Δθμοςίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Σ.Α.
επιτρζπεται μόνο για τθν αντιμετϊπιςθ εποχικϊν, ζκτακτων ι επειγουςϊν
υπθρεςιακϊν αναγκϊν. Θ υπερωριακι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ
εγκρίνεται με απόφαςθ του κακ` φλθν αρμόδιου Τπουργοφ ςτθν οποία
αναφζρονται ςαφι και ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία που δικαιολογοφν τθν
ανωτζρω εργαςία πζρα από το κανονικό ωράριο. Ειδικά για τα πλθρϊματα
αςκενοφόρων του Ε.ΚΑ.Β.. οι ϊρεσ απογευματινισ υπερωριακισ εργαςίασ
δεν μπορεί να υπερβαίνουν τισ τριάντα τρεισ (33) ϊρεσ ανά υπάλλθλο
μθνιαίωσ. Με τθν ίδια απόφαςθ κακορίηεται ο αρικμόσ των υπαλλιλων, το
χρονικό διάςτθμα και οι ϊρεσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ τουσ μζςα ςτα
όρια των πιςτϊςεων του Προχπολογιςμοφ τουσ, μθ επιτρεπομζνθσ τθσ
επιβάρυνςθσ του Προχπολογιςμοφ Δθμοςίων Επενδφςεων. Οι κατά τα ωσ
άνω ϊρεσ απογευματινισ υπερωριακισ εργαςίασ δεν μπορεί να
υπερβαίνουν τισ είκοςι (20) ανά υπάλλθλο μθνιαίωσ. Με τθν ίδια
διαδικαςία και προχποκζςεισ επιτρζπεται θ κακιζρωςθ υπερωριακισ
εργαςίασ με αμοιβι κατά τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ ι κατά τισ
νυχτερινζσ ϊρεσ, προσ ςυμπλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ εβδομαδιαίασ
εργαςίασ είτε κακ` υπζρβαςθ αυτισ, ςε υπαλλιλουσ που ανικουν ςε
υπθρεςίεσ που λειτουργοφν, βάςει νόμου, όλεσ τισ θμζρεσ του μινα ι ςε
δωδεκάωρθ ι εικοςιτετράωρθ βάςθ. Ειδικά, ςτθν κακ` υπζρβαςθ εργαςία
οι ϊρεσ νυκτερινισ, Κυριακϊν και εξαιρζςιμων θμερϊν δεν μπορεί να
υπερβοφν τισ δεκαζξι (16) ϊρεσ κατά περίπτωςθ το μινα. Δεν επιτρζπεται θ
καταβολι υπερωριακισ αμοιβισ ςτουσ προϊςταμζνουσ Διεφκυνςθσ και
Γενικισ Διεφκυνςθσ. 9. Για τισ μονάδεσ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ε..Τ.Κ.Κ.Α.) και το Εκνικό Κζντρο Αμεςθσ Βοικειασ
(Ε.Κ.Α.Β.) οι δαπάνεσ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι εργαςία και θ αμοιβι για
εργαςία κατά τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ που
πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια εκάςτου ζτουσ δφνανται να
επιβαρφνουν τον προχπολογιςμό του επόμενου ζτουσ με τθν προχπόκεςθ
ότι είχαν προβλεφκεί οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ ςτον προχπολογιςμό του
οικονομικοφ ζτουσ κατά το οποίο πραγματοποιικθκαν και δεν κατζςτθ
δυνατι θ πλθρωμι τουσ. Κατ` εξαίρεςθ καταβάλλεται, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ, αποηθμίωςθ για υπερωριακι και απογευματινι
απαςχόλθςθ, κακϊσ και για απαςχόλθςθ τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ
εργαςίασ ςτουσ Προϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων των Τπθρεςιϊν τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Σα ανωτζρω ιςχφουν με τθν επιφφλαξθ τθσ
παραγράφου 10 του άρκρου 12 του ν. 2503/1997 (Α` 107) και τθσ
παραγράφου 7 του άρκρου 25 του ν. 2738/1999 (Α` 180) προκειμζνου περί
υπαλλιλων των Ο.Σ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, αντίςτοιχα. Αφξθςθ
των ςυνολικϊν αρχικϊν πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ για Τπερωριακι
εργαςία και εργαςία κατά τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και
νυκτερινζσ ϊρεσ είναι δυνατι μόνο με απόφαςθ του Τπουργοφ
Οικονομικϊν, μετά από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του διατάκτθ, με εξαίρεςθ
τουσ Ο.Σ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ. 2.Οι αποφάςεισ που εκδίδονται
κατά τα ανωτζρω για τθν κακιζρωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και εργαςίασ
με αμοιβι κατά τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ ι κατά τισ νυχτερινζσ
ϊρεσ, δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 3. Θ ωριαία
αμοιβι των υπαλλιλων που απαςχολοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
παραπάνω παραγράφων ορίηεται ωσ εξισ: α) Για Τπερωριακι εργαςία
απογευματινϊν ωρϊν και μζχρι τθν 22θ ϊρα, ίςθ με το ωρομίςκιο. β) Για
νυκτερινι εργαςία εργάςιμων θμερϊν που παρζχεται από τθν 22θ ϊρα
μζχρι τθν 6θ πρωινι, πζρα από τθν υποχρεωτικι, ίςθ με το ωρομίςκιο
αυξθμζνο κατά δεκαπζντε τοισ εκατό (15%). γ) Για εργαςία θμεριςια ι

νυκτερινι, που παρζχεται Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ πζραν τθσ
υποχρεωτικισ: αα) Από τθν 6θ πρωινι μζχρι τθν 22θ ϊρα, ίςθ με το
ωρομίςκιο αυξθμζνο κατά είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%). ββ) Από τθν 22θ
ϊρα μζχρι τθν 6θ πρωινι, ίςθ με το ωρομίςκιο αυξθμζνο κατά τριάντα τοισ
εκατό (30%). δ) Για εργαςία νυκτερινι εργάςιμων θμερϊν που παρζχεται
για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ εβδομαδιαίασ εργαςίασ, ίςθ με το
ςαράντα πζντε τοισ εκατό (45%) του ωρομιςκίου. ε) Για εργαςία νυκτερινι
ι θμεριςια Κυριακϊν και λοιπϊν εξαιρζςιμων θμερϊν, που παρζχεται για
τθ ςυμπλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ εβδομαδιαίασ εργαςίασ, ίςθ με το
εξιντα τοισ εκατό (60%) του ωρομιςκίου. ςτ) Για το προςωπικό των
Τπθρεςιϊν
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ι

εικοςιτετράωρθ βάςθ ι όλεσ τισ θμζρεσ του μινα, θ ωριαία αμοιβι των
προθγοφμενων περιπτϊςεων β`, γ`, δ` και ε` προςαυξάνεται κατά
δεκαπζντε τοισ εκατό (15%). 4. Σο ωρομίςκιο ορίηεται ςτο ζνα διακοςιοςτό
ογδοθ-κοςτό (1/280) του βαςικοφ μιςκοφ του μιςκολογικοφ κλιμακίου τθσ
κατθγορίασ του κάκε υπαλλιλου. Σο ίδιο ωρομίςκιο ιςχφει και για
υπαλλιλουσ αποςπαςμζνουσ ςε υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Σ.Α., με βάςθ το μιςκολογικό κλιμάκιο που αντιςτοιχεί ςτα
ζτθ υπθρεςίασ τουσ, ςε ςυνάρτθςθ και με τα τυπικά τουσ προςόντα. 5. Για
το εκπαιδευτικό προςωπικό τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ για τθν ανάκεςθ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ ειδικότθτασ
του, προαιρετικισ ι υποχρεωτικισ (επιμίςκιο), θ ωριαία αμοιβι ορίηεται ςτο
ποςό των δζκα (10) ευρϊ. 6. Οι υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται για
τθν κακιζρωςθ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο αυτό, δεν
εμπίπτουν ςτισ ρυκμίςεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 22 του ν.
2362/1995 (Α` 247). 7. Εξακολουκοφν να ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ παρ. 17 του
άρκρου 32 του ν. 3232/2004 (Α` 48), κακϊσ και αυτϊν τθσ παρ. 4 του άρκρου
6 του ν. 3833/2010 (Α`40). Ομοίωσ εξακολουκοφν να ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ
παρ. 17 του άρκρου 32 του ν. 3232/2004 (Α`48) και τθσ παρ. 2 του άρκρου 16

του ν. 3205/2003 (Α`297) με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 3 και 4 του
παρόντοσ άρκρου…».
Περαιτζρω, όπωσ ανωτζρω προαναφζρκθκε, κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ
διάταξθσ τθσ παρ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου Γ του άρκρου
πρϊτου του ν.4093/2012, ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ. 2/85127/0022/22-112012 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ μιςκολογικϊν
διατάξεων». Η απόφαςθ αυτι, ςτο άρκρο μόνο ορίηει μεταξφ άλλων ότι
«…επιςθμαίνεται, για τθν αποφυγι παρερμθνειϊν, ότι για τισ προχποκζςεισ
υπερωριακισ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και το φφοσ τθσ ωριαίασ αμοιβισ του ωσ
άνω προςωπικοφ, από 01.01.2013, δεν ζχουν πλζον εφαρμογι οι διατάξεισ
τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, αλλά οι διατάξεισ του άρκρου 20 του ν.
4024/2011, ςφμφωνα με τισ οποίεσ για τθν ζγκριςθ τθσ υπερωριακισ
απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ αυτοφ ιςχφουν τα εξισ:
Α) Για τα Ν.Π.Ι.Δ. και τα Α.Ε. που εποπτεφονται από το Δθμόςιο, αρμόδιο
όργανο για να εγκρίνει αποφάςεισ είναι ο εποπτεφων υπουργόσ.
Β) Για τα Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. των ΟΣΑ Α’ ΚΑΙ Β’ Βακμοφ, αρμόδιο όργανο για να
εγκρίνει τισ αποφάςεισ είναι ο Διμαρχοσ ι ο Περιφερειάρχθσ αντίςτοιχα…»
Ενόψει των προαναφερκειςϊν διατάξεων, ςυνάγεται ότι αρμόδιο όργανο
για να εγκρίνει τισ αποφάςεισ των Δ.Ε.Τ.Α. περί υπερωριακισ απαςχόλθςθσ
είναι ο Διμαρχοσ. Εν ςυνεχεία, οι αποφάςεισ που εκδίδονται κατά τα
ανωτζρω για τθν κακιζρωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και εργαςίασ με
αμοιβι κατά τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ ι κατά τισ νυχτερινζσ
ϊρεσ, δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
6. Σζλοσ, επί του τζταρτου ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ εξισ:
Όκεν των ανωτζρω ςυνάγεται ότι, ςχετικά με τθν υπερωριακι απαςχόλθςθ
ςτισ Δ.Ε.Τ.Α., δεν ζχουν πλζον εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ, αλλά οι διατάξεισ του άρκρου 20 του ν. 4024/2011. φμφωνα

λοιπόν με το άρκρο 20 του ν.4024/2011, όπωσ παρατζκθκε, θ ωριαία αμοιβι
για εργαςία θμεριςια ι νυκτερινι, που παρζχεται Κυριακζσ και
εξαιρζςιμεσ θμζρεσ πζραν τθσ υποχρεωτικισ διαμορφϊνεται: α) Από τθν
6θ πρωινι μζχρι τθν 22θ ϊρα, ίςθ με το ωρομίςκιο αυξθμζνο κατά είκοςι
πζντε τοισ εκατό (25%). β) Από τθν 22θ ϊρα μζχρι τθν 6θ πρωινι, ίςθ με το
ωρομίςκιο αυξθμζνο κατά τριάντα τοισ εκατό (30%), ενϊ για εργαςία
νυκτερινι ι θμεριςια Κυριακϊν και λοιπϊν εξαιρζςιμων θμερϊν, που
παρζχεται για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ εβδομαδιαίασ εργαςίασ,
ίςθ με το εξιντα τοισ εκατό (60%) του ωρομιςκίου. Επιςθμαίνεται, τζλοσ,
ότι το ωρομίςκιο ορίηεται ςτο ζνα διακοςιοςτό ογδοθκοςτό (1/280) του
βαςικοφ μιςκοφ του μιςκολογικοφ κλιμακίου τθσ κατθγορίασ του κάκε
υπαλλιλου.

Ακινα, 19.02.2012
Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ

