ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επί του με αρικμ. πρωτ.εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1947/16.4.2013
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Ερωτάται αν:
1. Μπορεί το εργατοτεχνικό προςωπικό Τ.Ε. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. να ενταχκεί
ςτθν κατθγορία Δ.Ε.
2. Αν ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ
νομιμοποιείται να υπογράψει νζα επιχειρθςιακι ςφμβαςθ εργαςίασ για
το ζτοσ 2013.

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

Θ γνϊμθ μου επί των ανωτζρω ερωτθμάτων είναι θ εξισ:

1. το νόμο 1069/1980 ορίηονται τα εξισ:
«`Αρκρον 1.
Αντικείμενον - φορείσ - αρμοδιότθσ.
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1. Δια

τθν άςκθςιν των πάςθσ φφςεωσ δραςτθριοτιτων του

κυκλϊματοσ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ οικιςτικϊν κζντρων τθσ
Χϊρασ, εξαιρζςει των πόλεων Ακθνϊν, Θεςςαλονίκθσ και Βόλου και
των μειηόνων αυτϊν περιοχϊν, δφναται να ςυνιςτϊνται κατά τθν
παράγραφον 3 του παρόντοσ άρκρου εισ εκάςτον Διμον ι Κοινότθτα
τθσ Χϊρασ ι υπό πλειόνων Διμων ι Κοινοτιτων ι Διμων και
Κοινοτιτων ενιαίαι επιχειριςεισ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ. Αι
ανωτζρω Επιχειριςεισ αποτελοφν ίδια Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ
Δικαίου κοινωφελοφσ χαρακτιροσ, διεπόμενα υπό των κανόνων τθσ
Ιδιωτικισ οικονομίασ, εφ` όςον δεν ορίηεται άλλωσ υπό νόμου.
"Η Επιχείρθςθ του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και όςεσ Δθμοτικζσ
Επιχειριςεισ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ ζχουν ςυςτακεί κατ` εφαρμογι
ειδικϊν νόμων, καταρτίηουν κανονιςμοφσ εργαςίασ κατά τισ
ειδικότερεσ ρυκμίςεισ του ν.δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α), όπωσ ιςχφει. Οι
ανωτζρω Κανονιςμοί κυρϊνονται από το ϊμα Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ (.ΕΠ.Ε.), ςφμφωνα με το άρκρο 15 παράγραφοσ 1 του ν.
2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α`)."
Αι διατάξεισ τθσ παροφςθσ παραγράφου δφνανται να εφαρμόηωνται
και εισ περιπτϊςεισ μετατροπισ εισ επιχείρθςιν ςυνεςτθμζνων
ςυνδζςμων, Διμων ι Κοινοτιτων Διμων και Κοινοτιτων.
Αι επιχειριςεισ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ λειτουργοφν υπό
μορφιν Δθμοτικισ ι Κοινοτικισ επιχειριςεωσ και διζπονται ωσ προσ
τθν διοίκθςιν, οργάνωςιν, εκτζλεςιν, λειτουργίαν, ςυντιρθςιν των
ζργων

τθσ

αρμοδιότθτόσ

των

κακϊσ

και

τασ

πθγάσ

τθσ

χρθματοδοτιςεϊσ των υπό των διατάξεων του παρόντοσ νόμου,
εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των ςχετικϊν
"Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικοσ".
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διατάξεων του

2. Αι

προβλεπόμεναι

επιχειριςεισ

είναι

υπό

αρμόδιαι

τθσ
δια

προθγουμζνθσ
τθν

παραγράφου

μελζτθν,

καταςκευιν,

ςυντιρθςιν, εκμετάλλευςιν, διοίκθςιν και λειτουργίαν των δικτφων
υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ ακακάρτων και όμβριων υδάτων, ωσ
και μονάδων επεξεργαςίασ λυμάτων και αποβλιτων τθσ περιοχισ
αρμοδιότθτόσ των.
3. Η ςφςταςισ εκάςτθσ επιχειριςεωσ ενεργείται δι` αποφάςεωσ των
οικείων Δθμοτικϊν ι Κοινοτικϊν υμβουλιων, δι` θσ κα ορίηεται θ
επωνυμία, θ ζδρα, οι δικαιολογοφντεσ τθν ςφςταςιν αυτισ λόγοι, τα
παραχωροφμενα

εισ

αυτιν

περιουςιακά

ςτοιχεία,

ο

τρόποσ

εκμεταλλεφςεωσ των ζργων ι υπθρεςιϊν και τα εξ` αυτϊν ζςοδα
ωσ και θ περιοχι τθσ επιχειριςεωσ. Προκειμζνου περί μετατροπισ
ςυνδζςμου εισ επιχείρθςιν απαιτείται απόφαςισ των δθμοτικϊν
και

κοινοτικϊν

ςυμβουλίων

των

Διμων και Κοινοτιτων των

μετεχόντων εισ τοφτον.
"Η απόφαςθ για ςφςταςθ τθσ επιχείρθςθσ ι μετατροπισ ςυνδζςμου
ςε επιχείρθςθ εγκρίνεται με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ
Περιφζρειασ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ."
*** Σο τελευταίο εδάφιο αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παρ.5
άρκρ.8 Ν.2839/2000,ΦΕΚ Α 196/12.9.2000.
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: φμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 1 παρ.1 εδ. 7
του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ Α` 237/22.10.1998) ορίηεται ότι: "Οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ, που αςκοφνται από Τπουργοφσ μεταβιβάηονται ςτισ
Περιφζρειεσ: Α. Αρμοδιότθτεσ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ:
......................................................................
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7) Η ζγκριςθ αποφάςεων δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν ςυμβουλίων για τθ
ςφςταςθ δθμοτικϊν επιχειριςεων φδρευςθσ - αποχζτευςθσ ι
μετατροπι

ςυνδζςμου

οε

δθμοτικι

επιχείρθςθ

φδρευςθσ

-

αποχζτευςθσ (άρκρα 1 παρ. 3 και 3 παρ. 2 του ν.1069/1980, ΦΕΚ 191
Α.)".

`Αρκρον 21.
Κανονιςμοί λειτουργίασ και διαχειρίςεωσ
"1. Με κανονιςμοφσ, που ςυντάςςονται και ψθφίηονται από το
διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ επιχειριςεωσ και ελζγχονται από το
δθμοτικό ι κοινοτικά ςυμβοφλιο του διμου ι τθσ κοινότθτασ ςτον
οποίο ανικει θ επιχείρθςθ, ρυκμίηονται κάκε φορά τα ςχετικά με τθ
λειτουργία και διαχείριςθ τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τισ γενικισ
παραδοχισ λογιςτικζσ και οργανωτικζσ αρχζσ".
*** Η παρ.1 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω από τθν παρ.9 άρκρ.6
Ν.2307/1995 (Α 113).
2. Οι ανωτζρω κανονιςμοί δφνανται να τροποποιοφνται, εφ` όςον
επιβάλλεται τοφτο εκ των αναγκϊν λειτουργίασ τθσ επιχειριςεωσ
κατά τθν αυτιν ωσ άνω διαδικαςίαν.
3.

Μζχρι

τθσ

ςυντάξεωσ

των

υπό

του

παρόντοσ

άρκρου

προβλεπομζνων κανονιςμϊν λειτουργίασ και διαχειρίςεωσ τθσ
επιχειριςεωσ, εφαρμόηονται οι υπάρχοντεσ αντίςτοιχοι κανονιςμοί
του Διμου ι υνδζςμου και εν περιπτϊςει μθ υπάρξεωσ τοιοφτων
αι ςχετικαί περί Διμων και Κοινοτιτων διατάξεισ.»
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τον Δθμοτικό και Κοινοτικό Κϊδικα ορίηονται τα εξισ:
«Άρκρο 258
Προςωπικό
1. Σο Προςωπικό των κοινωφελϊν επιχειριςεων ςυνδζεται με αυτζσ
με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου και προςλαμβάνεται με βάςθ τισ
αντίςτοιχεσ διατάξεισ που ιςχφουν για τθν πρόςλθψθ του προςωπικοφ
των Ο.Σ.Α. με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου.»

Περαιτζρω, ςτον Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν
Τπαλλιλων ορίηονται τα εξισ:
«Άρκρο 3
Ζκταςθ εφαρμογισ - Διαίρεςθ φλθσ
τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κϊδικα υπάγεται το πάςθσ φφςεωσ
προςωπικό των Ο.Σ.Α., ωσ κατωτζρω:
1.τισ διατάξεισ του πρϊτου μζρουσ υπάγεται το μόνιμο προςωπικό:
α. των Διμων,
β. των Κοινοτιτων,
γ. των Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Ιδρυμάτων και
δ. των υνδζςμων και των λοιπϊν Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Σ.Α..
2.τισ διατάξεισ του δεφτερου μζρουσ υπάγεται το προςωπικό Ειδικϊν
Θζςεων και το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου.

Άρκρο 169
Προςόντα πρόςλθψθσ
1. Για τθν πλιρωςθ των κζςεων του κεφαλαίου αυτοφ απαιτοφνται τα
γενικά προςόντα που προβλζπονται κάκε φορά για τουσ μόνιμουσ
υπαλλιλουσ των Ο.Σ.Α..
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2. Οι προςλαμβανόμενοι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
οριςμζνου χρόνου, για τθ ςυνδρομι των προςόντων τθσ παρ. 1
υποβάλλουν ςτθν αρμόδια για τθν πρόςλθψθ υπθρεςία υπεφκυνθ
διλωςθ. Αν θ διλωςθ είναι ψευδισ ι ανακριβισ ωσ προσ
οποιοδιποτε προςόν, θ ςφμβαςθ εργαςίασ είναι αυτοδικαίωσ άκυρθ
και θ πρόςλθψθ ανακαλείται υποχρεωτικά. Κατϊτατο όριο θλικίασ
πρόςλθψθσ για το προςωπικό τθσ παραγράφου αυτισ ορίηεται το 18ο
ζτοσ ςυμπλθρωμζνο, χωρίσ να απαιτείται εκπλιρωςθ από τον
προςλαμβανόμενο

των

ςτρατιωτικϊν

του

υποχρεϊςεων.

ε

περίπτωςθ ςτράτευςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςιακισ ςφμβαςθσ
του, θ ςφμβαςθ εργαςίασ λφεται αυτοδικαίωσ, χωρίσ καμιά
Αποηθμίωςθ.
3. Ειδικά για τθν πρόςλθψθ ςε κζςεισ βοθκθτικοφ ι ανειδίκευτου
προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου,
τα κωλφματα διοριςμοφ που οφείλονται ςε προθγοφμενθ εγκλθματικι
δράςθ δεν ιςχφουν για άτομα τα οποία ζχουν εκτίςει τθν ποινι ι τα
μζτρα αςφαλείασ που τουσ ζχουν επιβλθκεί ι ζχουν απολυκεί υπό
όρο.

Άρκρο 183
Μετάταξθ ςε ανϊτερθ βακμίδα
ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει κενι κζςθ, θ μετάταξθ γίνεται ςε
ςυνιςτϊμενθ

με

τθν

πράξθ

μετάταξθσ

προςωποπαγι

κζςθ,

ειδικότθτασ αντίςτοιχθσ του τίτλου ςπουδϊν που κατζχει ο
μεταταςςόμενοσ ι παρεμφεροφσ με τουσ υπάρχοντεσ κλάδουσ
μόνιμου προςωπικοφ, φςτερα από γνϊμθ

του

υπθρεςιακοφ

ςυμβουλίου, με δζςμευςθ κενισ κζςθσ μόνιμου προςωπικοφ. Οι
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προςωποπαγείσ κζςεισ καταργοφνται αυτοδικαίωσ με τθν κατά
οποιονδιποτε τρόπο αποχϊρθςθ αυτϊν που τισ κατζχουν. Κατά τα
λοιπά, εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2
«3, 4 και 5»του άρκρου 76 και του άρκρου 79 του παρόντοσ Κϊδικα.

***Οι εντόσ "" λζξεισ 3,4 και 5 προςτζκθκαν με τθ παρ.6 του άρκρου
12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Αϋ 85/11.04.2012)

Άρκρο 76
Μετάταξθ ςε κλάδο ανϊτερθσ κατθγορίασ
1. Μετάταξθ υπαλλιλου ςε κενι κζςθ κλάδου ανϊτερθσ κατθγορίασ,
του ίδιου Ο.Σ.Α., επιτρζπεται μετά από αίτθςθ του υπαλλιλου και
φςτερα από γνϊμθ του οικείου υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου.
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.
2. Ο υπάλλθλοσ μετατάςςεται με το βακμό που κατζχει. Αν ο
ειςαγωγικόσ βακμόσ του κλάδου ςτον οποίο μετατάςςεται είναι
ανϊτεροσ του βακμοφ που κατζχει, μετατάςςεται με τον ειςαγωγικό
αυτό βακμό. Ο χρόνοσ υπθρεςίασ που ζχει διανυκεί ςτο βακμό με τον
οποίο ο υπάλλθλοσ μετατάςςεται, κεωρείται ότι ζχει διανυκεί ςτο
βακμό τθσ κζςθσ ςτθν οποία μετατάςςεται, εφόςον ζχει διανυκεί με
τον τίτλο ςπουδϊν που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.
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4. ε περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότεροι υποψιφιοι για
μετάταξθ, προθγοφνται αυτοί που κατζχουν τον προβλεπόμενο τίτλο
ςπουδϊν και ακολουκοφν οι υποψιφιοι που κατζχουν τίτλο ςπουδϊν
που προβλζπεται ωσ επικουρικό προςόν διοριςμοφ.
5. Μετά τθν ανωτζρω μετάταξθ, είναι δυνατι θ ζνταξθ κατά τισ
διατάξεισ του άρκρου 102 του παρόντοσ Κϊδικα.

Άρκρο 79
Διαδικαςία μετατάξεων - Πράξθ μετάταξθσ
1. Δεν επιτρζπεται μετάταξθ υπαλλιλου πριν από τθ ςυμπλιρωςθ
δφο (2) ετϊν από το διοριςμό του.
2. ε περίπτωςθ υποβολισ περιςςοτζρων αιτιςεων για μετάταξθ
ςτθν ίδια κζςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 75-77 του
παρόντοσ, το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο λαμβάνει υπόψθ τθν απόδοςθ
των υπαλλιλων, το χρόνο ςυνολικισ υπθρεςίασ ςτο βακμό και τον
κλάδο, κακϊσ και τα λοιπά ςτοιχεία του προςωπικοφ τουσ μθτρϊου.
3. Θζςεισ για τισ οποίεσ εκδόκθκε προκιρυξθ πλιρωςθσ τουσ με
διοριςμό δεν καλφπτονται με μετάταξθ.
4. Η μετάταξθ ενεργείται με απόφαςθ του αρμόδιου προσ διοριςμό
οργάνου

και

περίλθψθ

δθμοςιεφεται

ςτθν

Εφθμερίδα

τθσ

Κυβερνιςεωσ.
5. Ειδικζσ διατάξεισ που προβλζπουν μετατάξεισ, οι οποίεσ δεν
εμπίπτουν ςτισ ρυκμίςεισ των άρκρων 74 ζωσ και 78 του παρόντοσ,
διατθροφνται ςε ιςχφ.»
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Περαιτζρω, ςτο πδ 50/2001 «Προςόντα Διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων
του Δθμόςιου Σομζα» ορίηονται τα εξισ:
«Άρκρο 1
1. Σα κατά κλάδουσ ι ειδικότθτεσ προςόντα διοριςμοφ μονίμου ι με
ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου προςωπικοφ ςε
κζςεισ δθμοςίων υπθρεςιϊν, νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των Ο.Σ.Α. α` και β` βακμίδασ με τθν
επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 30 του παρόντοσ και πρόςλθψθσ
τακτικοφ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου των άρκρων 14 του Ν.
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) και 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α)
όπωσ ιςχφουν κάκε φορά, κακορίηονται ςτα επόμενα άρκρα του
διατάγματοσ αυτοφ. Εφεξισ άλλα ειδικά προςόντα διοριςμοφ μπορεί,
με τουσ οικείουσ οργανιςμοφσ ι κανονιςμοφσ, να κακορίηονται μόνο
για τουσ κλάδουσ ι τισ ειδικότθτεσ των οποίων οι ανάγκεσ δεν
καλφπτονται από τισ ρυκμίςεισ του διατάγματοσ αυτοφ.
2. Πλζον των προςόντων που προβλζπονται από το διάταγμα αυτό ι
από άλλεσ ιςχφουςεσ διατάξεισ ι κανονιςμοφσ, μπορεί για οριςμζνεσ
ειδικότθτεσ ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν ι νομικϊν προςϊπων, να
τεκοφν ςτθν προκιρυξθ πρόςκετα προςόντα φςτερα από αίτθμα του
οικείου φορζα και ςφμφωνθ γνϊμθ του ΑΕΠ (άρκρο 18 παρ. 7 Ν.
2190/1994, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν. 2527/1997).
3. Πρόςκετα προςόντα διοριςμοφ ςε κζςεισ κλάδων ι ειδικοτιτων
που προβλζπονται κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτουσ
οργανιςμοφσ

ι

κανονιςμοφσ

εξακολουκοφν να ιςχφουν.
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ςυγκεκριμζνων

υπθρεςιϊν

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: φμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 24 του
Ν.3200/2003

(Αϋ 281), ορίςκθκαν τα εξισ:

"Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και
Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και μετά από
γνϊμθ του οικείου φορζα ςυνιςτϊνται ςτουσ Ο.Σ.Α. α` και β` βακμοφ
κζςεισ μόνιμου προςωπικοφ κατθγοριϊν ΠΕ, ΣΕ και ΔΕ, κλάδου
Διεκπεραίωςθσ Τποκζςεων Πολιτϊν για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ των
Κ.Ε.Π.. Με τθν ίδια ωσ άνω απόφαςθ κακορίηονται και οι ειδικότθτεσ
του κλάδου αυτοφ.
Προςόντα διοριςμοφ ςε κζςεισ του παραπάνω κλάδου ορίηονται τα
προβλεπόμενα από το Π.Δ. 50/2001 αντίςτοιχων ειδικοτιτων.
Επιπλζον, απαιτείται εμπειρία ςε κζματα ςχετικά με τθ λειτουργία
των Κ.Ε.Π., θ διάρκεια τθσ οποίασ κακορίηεται με τθν οικεία
προκιρυξθ, κακϊσ και γνϊςθ χειριςμοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Ωσ
χρό νοσ εμπειρίασ ςε κζματα λειτουργίασ Κ.Ε.Π. λογίηεται και ο χρόνοσ
απαςχόλθςθσ με οποιαδιποτε ςχζςθ ςτα Γραφεία του Πολίτθ που
λειτουργοφν ςτουσ Ο. Σ.Α. ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΑΣΕΡΙΑ.
ε περίπτωςθ ζλλειψθσ υποψθφίων με εμπειρία ςε κζματα ςχετικά με
τθ λειτουργία των Κ.Ε.Π. είναι δυνατόσ ο διοριςμόσ υποψθφίων χωρίσ
εμπειρία. Η επιλογι του εν λόγω προςωπικοφ γίνεται από τον φο ρζα
ςτον οποίο υπάγεται το Κ.Ε.Π., με τθ διαδικαςία του άρκρου 18 του Ν.
2190/1994 όπωσ ιςχφει, και υπόκειται ςε ζλεγχο του Α..Ε.Π..
ε περίπτωςθ κάλυψθσ των κζςεων τθσ παραγράφου αυτισ δεν
εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παραγράφων 11 και 12 του άρκρου 31
του Ν. 3013/2002."
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«Άρκρο 17
1. Για τουσ κλάδουσ ΔΕ μιασ ι περιςςοτζρων ειδικοτιτων των οποίων
θ ονομαςία είναι ίδια με τθν ονομαςία:
- Διπλϊματοσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΕΚ ι
- πτυχίου:
- Α` ι Β` κφκλου ςπουδϊν τεχνικοφ/επαγγελματικοφ εκπαιδευτθρίου
ι
- απολυτθρίου τίτλου:
- ενιαίου πολυκλαδικοφ λυκείου ι
- τεχνικοφ επαγγελματικοφ λυκείου ι
- τεχνικισ επαγγελματικισ ςχολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι
- ςχολισ μακθτείασ ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ι
- άλλου ιςότιμου τίτλου ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, προςόν διοριςμοφ ορίηεται το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο
πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παραπάνω ςχολικϊν
μονάδων.
2. ε περίπτωςθ που δεν κακίςταται δυνατι θ πλιρωςθ κενϊν
κζςεων από υποψθφίουσ με το ανωτζρω προςόν επιτρζπεται ο
διοριςμόσ με προςόν απολυτιριο τίτλο ςυναφοφσ ειδικότθτασ που
ορίηεται κάκε φορά με τθν προκιρυξθ πλιρωςθσ των κζςεων.
3.«Οπου ςτισ κείμενεσ διατάξεισ προβλζπεται ωσ προςόν διοριςμοφ θ
κατοχι

απολυτθρίου

τίτλου

Ενιαίου

Λυκείου,

νοείται

ότι

περιλαμβάνεται και θ κατοχι πτυχίου Σεχνικισ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.Ε.) Β` κφκλου, (παρ. 23, άρκρο 6, Ν. 3027/2002,
Φ.Ε.Κ. 152 Α)".
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Άρκρο 18
Κλάδοσ ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων
1. Προςόν διοριςμοφ ςτον ειςαγωγικό βακμό ορίηεται:
-

Δίπλωμα

ειδικότθτασ

Επαγγελματικισ
του

τομζα

Κατάρτιςθσ

Ι.Ε.Κ.,

Χρθματοπιςτωτικϊν

και

οποιαςδιποτε
Διοικθτικϊν

Τπθρεςιϊν (πρϊθν Οικονομίασ και Διοίκθςθσ)
ι
- Πτυχίο Α` ι Β` κφκλου πουδϊν Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ
Εκπαιδευτθρίου οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Οικονομίασ και
Διοίκθςθσ ι - Απολυτιριοσ τίτλοσ:
- Ενιαίου Λυκείου ι
-Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου, Κλάδων:
α) Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν - Γραμματζων
β) Οικονομίασ
γ) Βιβλιοκθκονομίασ ι
- Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου των τμθμάτων:
α) Ξενοδοχειακϊν Επιχειριςεων,
β) Τπαλλιλων Επιχειριςεων Μεταφορϊν,
γ) Τπαλλιλων Λογιςτθρίου,
δ) Τπαλλιλων Διοίκθςθσ,
ε) Εμπορικϊν Επιχειριςεων ι
- Λυκείου Γενικισ Κατεφκυνςθσ
ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ (και επιπλζον γνϊςθ επεξεργαςίασ κειμζνων
ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι.) "και επιπλζον γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ ςτα
αντικείμενα:
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α) επεξεργαςία κειμζνων β) υπολογιςτικά φφλλα γ) υπθρεςίεσ
διαδικτφου".
*** ΠΡΟΟΧΗ: Με τθν παρ.11 άρκρου μόνου ΠΔ 347/2003,ΦΕΚ Α 315
ορίηεται ότι: "α) Οι ειδικότθτεσ των πτυχίων Α` και Β` κφκλου πουδϊν
Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου (Σ.Ε.Ε.) επανακακορίηονται
ωσ εξισ: «Πτυχίο Β` κφκλου πουδϊν Σ.Ε.Ε., ανεξάρτθτα από
ειδικότθτα, ι πτυχίο Α` κφκλου πουδϊν Σ.Ε.Ε. οποιαςδιποτε
ειδικότθτασ του Σομζα Οικονομίασ και Διοίκθςθσ".
2. Με τθν προκιρυξθ πλιρωςθσ κζςεων μπορεί να ορίηονται κζςεισ
αποκλειςτικά ειδικότθτασ λογιςτικισ. τθν περίπτωςθ αυτι τα
παραπάνω προςόντα μπορεί να περιορίηονται ςε πτυχία ι διπλϊματα
ι απολυτιριουσ τίτλουσ, λογιςτικϊν μόνο ςπουδϊν γενικϊσ, ι
ςυγκεκριμζνων ειδικοτιτων αυτϊν, μετά από αίτθμα του φορζα που
εγκρίνεται από το ΑΕΠ.
3. τθν περίπτωςθ που οι ανάγκεσ επιμζρουσ υπθρεςιϊν απαιτοφν και
γνϊςθ τενογραφίασ, αυτό ορίηεται κάκε φορά με τθν προκιρυξθ
πλιρωςθσ κενϊν κζςεων.
4. Σα προςόντα διοριςμοφ του παρόντοσ άρκρου ιςχφουν και για τισ
περιπτϊςεισ πλιρωςθσ κζςεων υφιςταμζνων κλάδων ΔΕ Διοικθτικοφ
-Λογιςτικοφ και ΔΕ Δακτυλογράφων - τενογράφων.

Άρκρο 19
«Κλάδοσ ΔΕ Προςωπικοφ Η/Τ (ι ΔΕ Πλθροφορικισ) Προςόν διοριςμοφ
ςτον ειςαγωγικό βακμό ορίηεται:
α)

Δίπλωμα

Επαγγελματικισ

Κατάρτιςθσ

ειδικότθτασ του τομζα Πλθροφορικισ, ι
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Ι.Ε.Κ.

οποιαςδιποτε

β) Πτυχίο Α` ι Β` κφκλου ςπουδϊν Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ
Εκπαιδευτθρίου:
(ί) οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Πλθροφορικισ
Δικτφων Η/Τ,
(ίί) ειδικότθτασ Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτικϊν υςτθμά των του
Ηλεκτρολογικοφ Σομζα,
γ) Απολυτιριοσ τίτλοσ:
(ί) κλάδου Πλθροφορικισ Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου,
(ίί) τμιματοσ Προγραμματιςτϊν Ηλεκτρονικϊν Τπολο γιςτϊν,
Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου, ι
(iiί) ειδικότθτασ Τπαλλιλων Χειριςτϊν Η/Τ, Σεχνικισ Επαγγελματικισ
χολισ, ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ χολικισ Μονάδασ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.
Με τθν προκιρυξθ μπορεί να ορίηεται θ πλιρωςθ κζςε ων
ςυγκεκριμζνθσ μόνο ειδικότθτασ. τθν περίπτωςθ αυτι τα προςόντα
διοριςμοφ μπορεί, με αίτθμα του οικείου φορζα, να περιορίηονται ςε
οριςμζνουσ μόνο από τουσ προβλεπόμενουσ τίτλουσ".

Άρκρο 20
Κλάδοσ ΔΕ Σεχνικόσ
1. Περιλαμβάνονται όλεσ οι ειδικότθτεσ:
α) των τομζων:
- Μθχανολογικοφ
- Ηλεκτρονικοφ
- Ηλεκτρολογικοφ
- Καταςκευϊν,
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Α` ι Β` κφκλου ςπουδϊν των Σεχνικϊν - Επαγγελματικϊν
Εκπαιδευτθρίων,
β) των κλάδων:
- Δομικϊν ζργων
- Μθχανολογίασ
- Ηλεκτρολογίασ
- Ηλεκτρονικισ, των ενιαίων πολυκλαδικϊν λυκείων,
γ) των τομζων:
- μθχανολογικοφ
- θλεκτρολογικοφ
- θλεκτρονικοφ και
- δομικοφ, των τεχνικϊν - επαγγελματικϊν λυκείων,
δ) των τμθμάτων:
- μθχανολογικοφ,
- θλεκτρολογικοφ,
- θλεκτρονικοφ και
- δομικϊν καταςκευϊν, των τεχνικϊν - επαγγελματικϊν ςχολϊν.
Περιλαμβάνονται, επίςθσ, αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ των τομζων Ι.Ε.Κ.,
αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ των ςχολϊν μακθτείασ Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.
1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α), ι άλλων ιςότιμων τίτλων ςχολικϊν μονάδων
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, κακϊσ και θ ειδικότθτα χειριςτϊν
χωματουργικϊν και ανυψωτικϊν μθχανθμάτων.
2. Προςόν διοριςμοφ ςτον ειςαγωγικό βακμό ορίηεται το ομϊνυμο ι
αντίςτοιχο κατά περίπτωςθ ειδικότθτασ πτυχίο ι δίπλωμα ςχολικϊν
μονάδων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.
3. ε περίπτωςθ που δεν κακίςταται δυνατι θ πλιρωςθ κενϊν
κζςεων από υποψθφίουσ με τα προςόντα τθσ προθγοφμενθσ
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παραγράφου επιτρζπεται θ κάλυψι τουσ από υποψθφίουσ με
απολυτιριο τίτλο ςχολικϊν μονάδων Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
ςυναφοφσ ειδικότθτασ που ορίηεται κάκε φορά με τθν προκιρυξθ
πλιρωςθσ των κζςεων.
4. ε περίπτωςθ που δεν κακίςταται δυνατι θ πλιρωςθ των κζςεων
του κλάδου αυτοφ από υποψθφίουσ με τα προςόντα τθσ παραγράφου
3, επιτρζπεται θ κάλυψι τουσ με προςόν απολυτιριο τίτλο
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ ι
με τριετι τουλάχιςτον αντίςτοιχθ εμπειρία. τθν τελευταία περίπτωςθ
ο υποψιφιοσ πρζπει να ζχει τουλάχιςτον απολυτιριο τίτλο
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ».

Επίςθσ, ςτο Ν. 2190/1994 ορίηονται τα κάτωκι:
«`Αρκρο 1
Πλιρωςθ κζςεων - Αρμόδια όργανα
Δθμόςιοσ τομζασ
1. Η πλιρωςθ ιδρυόμενων ι υφιςτάμενων κζςεων, ο αρικμόσ, οι
κατθγορίεσ και οι κλάδοι ι ειδικότθτεσ των προςλαμβανομζνων
αποφαςίηονται, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και κανονιςμοφσ,
από τα αρμόδια όργανα τθσ Κυβερνιςεωσ, των οργανιςμϊν τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ και από τισ διοικιςεισ
των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου τθσ παρ. 1
του άρκρου 14 του παρόντοσ νόμου, ςε όςεσ περιπτϊςεισ δεν
προςαπαιτείται εγκριτικι απόφαςθ υπουργϊν ι του Πρωκυπουργοφ
ι του Τπουργικοφ υμβουλίου. Η πλιρωςθ των κζςεων που
αποφαςίηεται κατά τθν παροφςα παράγραφο υπάγεται ςτθν
αρμοδιότθτα του Α..Ε.Π., με επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παρ. 2 του
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άρκρου 14 του παρόντοσ.
2. `Οπου ςτισ κείμενεσ διατάξεισ γίνεται γενικι αναφορά ςτο δθμόςιο
τομζα, νοοφνται για τθν εφαρμογι των διατάξεων των κεφαλαίων Β`
και Γ` οι υπθρεςίεσ και τα νομικά πρόςωπα τθσ παρ. 1 του άρκρου 14
του παρόντοσ νόμου.
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με το άρκρο 12 παρ.12 του Ν.4071/2012, ΦΕΚ Αϋ
85/11.04.2012,ορίηεται ότι: "12. το τζλοσ του εδαφίου β` τθσ παρ. 2
του άρκρου 1 του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει, προςτίκεται εδάφιο ωσ
εξισ:

«Για

τισ

προςλιψεισ

του

ωσ

άνω

προςωπικοφ

που

πραγματοποιοφνται από τουσ φορείσ του εδαφίου γ` τθσ παρ. 1 του
άρκρου 1 του ν. 2190/1994 όπωσ ιςχφει, το ΑΕΠ δφναται να ελζγχει,
είτε δειγματολθπτικά είτε φςτερα από ζνςταςθ ι καταγγελία, τθ
νομιμότθτα των προςλιψεων.»
Κρίνεται ωςτόςο ότι θ ςυμπλιρωςθ αφορά ςτο εδαφίο β` τθσ παρ. 2
του άρκρου 14 και όχι του άρκρου 1 του παρόντοσ νόμου όπωσ εκ
παραδρομισ προφανϊσ αναφζρεται.
3. ε κάκε περίπτωςθ εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ
κεφαλαίου, επιφυλαςςομζνων των διατάξεων τθσ παρ. 6 του άρκρου
21, ιςχφουν οι προχποκζςεισ και τα όρια θλικίασ διοριςμοφ ι
πρόςλθψθσ, τα οποία προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ
γενικζσ ι ειδικζσ διατάξεισ και κανονιςμοφσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
φςτθμα-προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα
`Αρκρο 14
Ζκταςθ εφαρμογισ - τρόποσ πρόςλθψθσ
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«1. τισ διατάξεισ των κεφαλαίων Α`, Β` και Γ`, όπωσ ιςχφουν,
υπάγονται όλοι οι φορείσ του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ
οριοκετείται με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982
(ΦΕΚ 65 Α) και τισ μεταγενζςτερεσ ςυμπλθρϊςεισ του, πριν από τθν
τροποποίθςθ του με το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α). τον
κατά τα πιο πάνω δθμόςιο τομζα και για τθν εφαρμογι των
διατάξεων του παρόντοσ και μόνο υπάγονται επίςθσ:
α. Η Προεδρία τθσ Δθμοκρατίασ, ωσ προσ το μόνιμο προςωπικό τθσ.
β. Η Βουλι των Ελλινων, ωσ προσ το προςωπικό τθσ, ςφμφωνα με τα
όςα ορίηει ο Κανονιςμόσ τθσ.
γ. Οι Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου
βακμοφ και οι πάςθσ φφςεωσ επιχειριςεισ τουσ…..».

Από το ςυνδυαςμό των ανωτζρω διατάξεων ςυνάγεται ότι για να
μπορζςει ζνασ υπάλλθλοσ Δ.Ε.Τ.Α. ανικων ςτθν κατθγορία ΤΕ να
μεταταγεί ςε ανϊτερθ κατθγορία και ειδικότερα ςτθν κατθγορία ΔΕ κα
πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να ζχει τα απαραίτθτα προςόντα, ιτοι να
κατζχει τον τίτλο ςπουδϊν κακϊσ και παν ειδικότερο επιπρόςκετο
προςόν για τθν προσ κατάλθψθ κζςθ τθσ ανϊτερθσ κατθγορίασ, ςτθν
οποία επικυμεί να μεταταγεί, όπωσ αυτά απαρικμοφνται ςτο προεδρικό
διάταγμα 50/2001 και ςφμφωνα με οριςμζνθ διαδικαςία, όπωσ αυτι
ορίηεται ςτον Κανονιςμό λειτουργίασ τθσ εκάςτοτε Δ.Ε.Τ.Α. ε
περίπτωςθ που ςε αυτόν δεν υπάρχει ςχετικι αναφορά, θ διαδικαςία
τθσ μετάταξθσ κα γίνει κατά τον τρόπο και ςφμφωνα με τθ διαδικαςία
που τα ωσ άνω άρκρα (76, 79 169 & 183) του Κϊδικα Κατάςταςθσ
Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων ορίηουν.
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Προκφπτει, δθλαδι, από τα ανωτζρω ότι ζνασ υπάλλθλοσ Δ.Ε.Τ.Α. δεν
μπορεί να μεταταγεί αυτομάτωσ και άνευ καμίασ άλλθσ προχπόκεςθσ
ςε κλάδο ανϊτερθσ κατθγορίασ από αυτι, ςτθν οποία τοποκετικθκε
κατά το διοριςμό του, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να
ακολουκθκεί θ οριηόμενθ από τα ωσ άνω άρκρα διαδικαςία.
Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενοσ υπάλλθλοσ, ο οποίοσ κατζχει ι αποκτά
τίτλο ςπουδϊν ανϊτερθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ςε ςχζςθ με τθν
εκπαιδευτικι βακμίδα, ςτθν οποία ανικει θ κζςθ τθν οποία κατζχει,
επιτρζπεται να μετατάςςεται ςε κενι κζςθ αντίςτοιχθσ εκπαιδευτικισ
βακμίδασ του τίτλου ςπουδϊν που κατζχει, εφόςον ο τίτλοσ ςπουδϊν
του προβλζπεται ι αντιςτοιχεί ςε κλάδο ι ειδικότθτα τθσ υπθρεςίασ
του, τθρουμζνων ςε κάκε περίπτωςθ των χρονικϊν περιοριςμϊν, όπωσ
αυτοί κακορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 76 παρ. 2 και 79 παρ. 1
του ωσ άνω Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων.
Εφόςον ςυντρζχουν οι ωσ άνω προχποκζςεισ, ο υπάλλθλοσ κα πρζπει
να υποβάλει αίτθςθ ςτθν υπθρεςία του, επϋ αυτισ δε νϋ αποφανκεί το
οικείο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο.
ε περίπτωςθ δε που δεν υπάρχει κενι κζςθ θ μετάταξθ γίνεται ςε
ςυνιςτϊμενθ με τθν πράξθ μετάταξθσ προςωποπαγι κζςθ, ειδικότθτασ
αντίςτοιχθσ του τίτλου ςπουδϊν που κατζχει ο μεταταςςόμενοσ ι
παρεμφεροφσ με τουσ υπάρχοντεσ κλάδουσ μόνιμου προςωπικοφ,
φςτερα από γνϊμθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, με δζςμευςθ κενισ
κζςθσ μόνιμου προςωπικοφ. Οι προςωποπαγείσ κζςεισ καταργοφνται
αυτοδικαίωσ με τθν κατά οποιονδιποτε τρόπο αποχϊρθςθ αυτϊν που
τισ κατζχουν.
Κατά τα λοιπά, εφόςον τοποκετθκεί ςτθν κατθγορία και τθ κζςθ, για
τθν οποία ζκανε αίτθςθ μετάταξθσ, θ βακμολογικι και μιςκολογικι του
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εξζλιξθ κα γίνεται, όπωσ ορίηει, κατά τρόπο αποκλειςτικό, ο Ν.
4024/2011 και ειδικότερα τα άρκρα 6,12,123 και 28 αυτοφ.

2. 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
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διατάξεισ του άρκρου 31 του ν. 4024/2011, εκτόσ από αυτζσ τθσ
παραγράφου 2».

Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ εκδόκθκε 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
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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…».

Περαιτζρω, το άρκρο 4 του ν.4024/2011

«φςτθμα βακμολογικϊν

προαγωγϊν και μιςκολογικισ εξζλιξθσ των υπαλλιλων του κράτουσ,
των ΟΣΑ Α και Β βακμοφ και άλλων φορζων του Δθμοςίου τομζα και
ςυναφείσ διατάξεισ» ορίηει: «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 οργανιςμών τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) πρώτου
και δεφτερου βακμοφ, γ) των Νομικών Προςώπων Δθμοςίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.),

ςυμπεριλαμβανομζνου

του

Οργανιςμοφ

Γεωργικών

Αςφαλίςεων (Ο.Γ.Α). Επίςθσ υπάγονται: α) οι εκπαιδευτικοί τθσ
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, β) οι υπάλλθλοι τθσ
Γραμματείασ των Δικαςτθρίων και Ειςαγγελιών, των Ζμμιςκων
Υποκθκοφυλακείων και Κτθματολογικών Γραφείων τθσ χώρασ, 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
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υπάλλθλοι των Ανεξάρτθτων Αρχών, τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και
τθσ Επιτροπισ Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και Ελζγχων, ςτ) οι υπάλλθλοι
των Περιφερειακών Ενώςεων Διμων (Π.Ε.Δ.), τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ
Διμων Ελλάδοσ (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τθσ Ζνωςθσ Περιφερειών Ελλάδοσ
(ΕΝ.Π.Ε.), η) οι υπάλλθλοι και, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ
παραγράφου, οι κρθςκευτικοί λειτουργοί των νομικών προςώπων τθσ
Ανατολικισ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ του Χριςτοφ, των εξομοιοφμενων
προσ αυτά κατά τθν παράγραφο 3, του άρκρου 63, του ν.3801/2009 (Α`
163) των λοιπών εκκλθςιών, δογμάτων και κατά το άρκρο 13 του
Συντάγματοσ γνωςτών κρθςκειών, που επιβαρφνουν τον Κρατικό
Προχπολογιςμό. 2. Υπάλλθλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν
ευκζωσ ςτισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, το προςωπικό
τθσ Εκνικισ Υπθρεςίασ Πλθροφοριών, κακώσ και οι κατθγορίεσ
υπαλλιλων ι λειτουργών 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».

Εκ του ςυνδυαςμοφ των ανωτζρω διατάξεων ςυνάγεται με αςφάλεια
ότι, ζωσ τθν ψιφιςθ του Ν. 4093/2012, οι Δ.Ε.Τ.Α. δεν ενζπιπταν, οφτε
άμεςα οφτε ζμμεςα, ςτο ςφςτθμα βακμολογικισ και μιςκολογικισ
εξζλιξθσ που αφορά το Δθμόςιο, τουσ ΟΣΑ Α’ και Β’ βακμοφ και τουσ
φορείσ του λοιποφ ςτενοφ Δθμοςίου τομζα, που αναλυτικά
αναφζρονται ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο. υγκεκριμζνα, όπου ο
νομοκζτθσ ικελε να υπαγάγει τισ Δ.Ε.Τ.Α. (ΝΠΙΔ που ανικουν ςε ΟΣΑ)
ςτισ διατάξεισ του ν.4024/2011, το ζκανε ρθτϊσ και για ςυγκεκριμζνα
ηθτιματα, (ιτοι άρκρο 21 ςχετικά με τισ αμοιβζσ ςυλλογικϊν οργάνων,
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άρκρο 29 παρ.2, άρκρο 31 ςχετικά με τα ανϊτατα όρια αμοιβϊν και
άρκρο 34 για τθν εφεδρεία), ζτςι ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται
αμφιβολίεσ για ενδεχόμενθ αναλογικι εφαρμογι και άλλων διατάξεων
ςτισ Δ.Ε.Τ.Α. Επιχείρθμα υπζρ τθσ άποψθσ αυτισ ςυνιςτοφςε, άλλωςτε,
και θ ωσ άνω ρθτι διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 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…….».
Ζτςι λοιπόν, όταν π.χ. ςτθν παράγραφο 3 του α. 31 του Ν.4024/2011,
προβλεπόταν αναλογικι εφαρμογι για τισ ΔΕΤΑ, αυτι αφοροφςε
αποκλειςτικά τθ ρφκμιςθ του ηθτιματοσ των ανϊτατων ορίων
αποδοχϊν και ςε κανζνα άλλο ηιτθμα.
Αυτό επιβεβαιωνόταν, άλλωςτε, και από τθ διάταξθ τθσ παρ. 9 του
άρκρου 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 ανώτατα κατά περίπτωςθ όρια που ορίηονται ςτισ
προθγοφμενεσ παραγράφουσ».

Ωςτόςο, βάςει τθσ διάταξθσ παρ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ
παραγράφου Γ του άρκρου πρώτου του ν. 4093/2012, από
01.01.2013, ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. δεν ςυνεχίηει να
εφαρμόηεται ωσ είχε, θ ςχετικι εργατικι νομοκεςία, ιτοι Συλλογικζσ
Συμβάςεισ Εργαςίασ, οι Οργανιςμοί Εςωτερικισ Υπθρεςίασ κλπ, αλλά
ζχουν πλζον

ανάλογθ εφαρμογι οι διατάξεισ του Κεφαλαίου
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Δεφτερου του ν. 4024/2011 που αφοροφν το βακμολογικό και
μιςκολογικό κακεςτώσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του ίδιου
νόμου. Συνεπώσ, οι υπάλλθλοι των Δ.Ε.Υ.Α. εμπίπτουν, πλζον, ςτο Β
Κεφάλαιο του ωσ άνω νόμου που ρυκμίηει τα ςχετικά μιςκολογικά και
βακμολογικά ηθτιματά τουσ.

Βάςει των ανωτζρω προκφπτει ότι αναφορικϊσ με τθ δυνατότθτα
ςφναψθσ νζασ επιχειρθςιακισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το ςαφζσ
γράμμα τόςο τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ
παραγράφου Γ του άρκρου πρϊτου του ν.4093/2012 όςο και τθσ
διευκρινιςτικισ εγκυκλίου του Τπουργείου Οικονομικϊν, οι εργαηόμενοι
τθσ Δ.Ε.Τ.Α. υπάγονται, πλζον αναφορικϊσ με το μιςκολογικό κακεςτϊσ
τουσ ςτισ διατάξεισ του Ν. 4024/2011, με αποτζλεςμα ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ, αποφάςεισ οργάνων διοίκθςθσ κλπ. κατά το μζροσ που
ρυκμίηουν τισ αποδοχζσ του προςωπικοφ τθσ να παφουν να ιςχφουν
από 1.1.2013.

Επομζνωσ, οι εργαηόμενοι τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ζχουν τθ δυνατότθτα να
προχωριςουν ςε ςφναψθ επιχειρθςιακισ ςφμβαςθσ, με τθν οποία,
όμωσ, κα μποροφν να ρυκμίηουν μόνο κζματα ςχετικά με τθ λειτουργία
τθσ Δ.Ε.Τ.Α. (π.χ. ωράριο) ι άλλα κεςμικά ηθτιματα, ςε καμία, όμωσ,
περίπτωςθ μιςκολογικά κζματά τουσ, τα οποία ρυκμίηονται, πλζον,
κατά τρόπο αποκλειςτικό από τισ διατάξεισ του Ν. 4024/11.

θμειϊνεται ότι θ ωσ άνω δυνατότθτα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. για ςφναψθ
επιχειρθςιακισ ςφμβαςθσ για άλλα ηθτιματα, πλθν αυτοφ των
αποδοχϊν των εργαηομζνων, τελεί υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι
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ρυκμίςεισ τθσ ςε καμία περίπτωςθ δε κα ζρχονται ςε αντίκεςθ και δε
κα προκαλοφν αφξθςθ του μιςκολογικοφ κόςτουσ ι υπζρβαςθ των
μθνιαίων αποδοχϊν των υπαλλιλων τθσ, όπωσ αυτζσ, πλζον,
κακορίηονται κατά τρόπο αποκλειςτικό από το ιςχφον νομοκετικό
κακεςτϊσ ςφμφωνα με τα ωσ άνω οριηόμενα.

Ακινα, 24.04.2013
Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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