ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ
οσ

ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 όροφοσ) ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235
ΚΙΝ:6977506705
E-mail: pzygouris@gmail.com

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1994/22.10.2013
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΘΕΜΑ: Τφίςταται δυνατότητα επαναχορήγηςησ άπαξ ςε υπάλληλο τησ Δ.Ε.Τ.Α.
του αποπληρωμζνου ποςοφ τησ αρχικήσ προκαταβολήσ μιςθοφ;

Με αφορμι το υπ’ αρικμ. πρωτ. 2681/17.10.2013 ζγγραφο τθσ Δθμοτικισ
Επιχείρθςθσ Ύδρευςθσ Αποχζτευςθσ τίκεται το κατωτζρω ερώτθμα:
ο κοσ …. δια τθσ υπ’ αρικμ. 18/2012 απόφαςθσ Δ.. Δ.Ε.Υ.Α. ζλαβε προκαταβολι
τριών μθνιαίων μιςκών. υγκεκριμζνα ζλαβε προκαταβολικά το ποςό των
2.988,72ευρώ. Εν ςυνεχεία, και ενόςω είχε αποπλθρώςει το ποςό των
1.162,40ευρώ τθν 5θ επτεμβρίου 2013 ο ανωτζρω υπάλλθλοσ επανυπζβαλε αίτθςθ
προκαταβολισ

μιςκοφ

λόγω

ςοβαρών

οικονομικών

προβλθμάτων

που

αντιμετωπίηει. Δεδομζνου ότι θ κλαδικι ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ορίηει ότι θ
Δ.Ε.Υ.Α. μπορεί να δίνει προκαταβολι ζωσ και τρείσ μινεσ μιςκοφ ςε κάκε
εργαηόμενο, ςτο χρόνο δε που πρζπει να εξοφλθκεί θ προκαταβολι ο υπάλλθλοσ
δεν δικαιοφται άλλθ. Ερωτάται αν μπορεί ο άνω υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. να τφχει
επαναχοριγθςθσ μζρουσ του αποπλθρωμζνου ποςοφ τθσ αρχικισ προκαταβολισ
μιςκοφ, ιτοι ποςοφ χιλίων ευρώ και να ςυνεχίςει τθν αποπλθρωμι τθσ
προκαταβολισ με ιςόποςεσ δόςεισ από τθ μθνιαία μιςκοδοςία του για χρονικό
διάςτθμα τριών ετών.
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Νομοθετικό πλαίςιο
φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου Γ του
άρκρου πρώτου 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.Τ.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 Τοπικϊν 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 Υπουργϊν 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 Υπουργοφ Οικονομικών «Κοινοποίθςθ
μιςκολογικών διατάξεων» ςφμφωνα με το άρκρο μόνο τθσ οποίασ ορίηεται ότι:
«…Με τισ διατάξεισ τησ περ. 12, προβλζπεται ότι οι διατάξεισ που αφοροφν το
βαθμολογικό και μιςθολογικό καθεςτώσ των υπαλλήλων του άρθρου 4 του
Κεφαλαίου Δεφτερου του ν. 4024/2011 ζχουν ανάλογη εφαρμογή, από 1-1-2013,
και ςτο προςωπικό των νομικών προςώπων 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 Διοίκθςισ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και
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Τοπικϊν 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 την ημερομηνία αυτή 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.»

Από τισ ανωτζρω διατάξεισ προκφπτει με ςαφινεια ότι ζχουν καταργθκεί οι
κλαδικζσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ.
υνεπώσ, δεδομζνου ότι πουκενά δεν προβλζπεται πλζον θ δυνατότθτα
προκαταβολισ μιςκών ο υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΕΝ μπορεί να τφχει
επαναχοριγθςθσ μζρουσ του αποπλθρωμζνου ποςοφ τθσ αρχικισ προκαταβολισ
μιςκοφ.

Ακινα, 29.10.2013
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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