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Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. :
Το άρκρο 6 παρ. 8 τθσ ΣΣΕ, που αφορά ςτισ αποδοχζσ από αναρρωτικζσ
άδειεσ εργαηομζνων, ζχει ιςχφ, και κατ’ επζκταςθ πρζπει να
εφαρμόηεται από τθ Δ.Ε.Υ.Α., αποτελϊντασ κεςμικό μζροσ τθσ ΣΣΕ;

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

Επί του ωσ άνω ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
Σφμφωνα 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

Διοίκθςθσ

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 Τπουργοφ Οικονομικών
«Κοινοποίθςθ μιςκολογικών 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
κακεςτώσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του Κεφαλαίου Δεφτερου του

ν. 4024/2011 ζχουν ανάλογθ εφαρμογι, 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 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 τθν
θμερομθνία αυτι παφουν να ιςχφουν όλεσ οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ
εργαςίασ, κακώσ και όλεσ οι διατάξεισ νόμων, οι υπουργικζσ,
κανονιςτικζσ εν γζνει ι διαιτθτικζσ αποφάςεισ, κακώσ και οι
αποφάςεισ των οργάνων διοίκθςθσ κλπ, κατά το μζροσ που ρυκμίηουν
τισ αποδοχζσ του προςωπικοφ των παραπάνω νομικών προςώπων.
Λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των ανωτζρω διατάξεων μποροφν να
ρυκμίηονται 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. 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 ανώτατο όριο αποδοχών… Τζλοσ όςον
αφορά τα κζματα βακμολογικισ κατάταξθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων

των κεμάτων αναγνώριςθσ προχπθρεςίασ), αρμόδιο είναι το
Υπουργείο

Διοικθτικισ

Μεταρρφκμιςθσ

και

Ηλεκτρονικισ

Διακυβζρνθςθσ, το οποίο κα εκδώςει προσ τοφτο ςχετικι εγκφκλιο…».
Εν ςυνεχεία, κατ’ εξουςιοδότθςθ επίςθσ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 12 τθσ
υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου Γ του άρκρου πρϊτου του
ν.4093/2012, ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ. 2/840/0022

ΥΑ (ΦΕΚ Βϋ

37/14.01.2013) «Κακοριςμόσ αποδοχϊν του προςωπικοφ με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου που απαςχολείται ςτα
Ν.Π.Ι.Δ. και τισ ΔΕΚΟ τθσ περ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ
παραγράφου Γ του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012», ςφμφωνα με το
άρκρο μόνο τθσ οποίασ ορίηεται ότι «το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου που απαςχολείται ςτα Ν.Π.Ι.Δ.
και τισ ΔΕΚΟ τθσ περ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου Γ
του άρκρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 222) επεκτείνεται και ζχει
ανάλογθ εφαρμογι, από 1-1-2013, θ αρικμ. 2/13917/0022/17-2-2012
(Β` 414) κοινι υπουργικι απόφαςθ».

Κατά τθν τελευταία δε υπουργικι απόφαςθ αυτι, ορίηεται ςτο άρκρο
μόνο ότι «1. Το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
οριςμζνου χρόνου του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κακϊσ και οι
αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το βαςικό μιςκό που
αντιςτοιχεί ςτον ειςαγωγικό βακμό τθσ κατθγορίασ τουσ, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ των άρκρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α). 2. Για
τθ μιςκολογικι εξζλιξθ του ανωτζρω προςωπικοφ ςτα Μ.Κ. του άρκρου
12 του ανωτζρω νόμου, λαμβάνεται υπόψθ χρόνοσ προχπθρεςίασ μζχρι
επτά (7) ζτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 1, 3 και 4 του άρκρου 6

του ίδιου νόμου. 3. Πζραν του βαςικοφ μιςκοφ, οι ανωτζρω
δικαιοφνται τα επιδόματα και τισ παροχζσ, που προβλζπονται από τισ
διατάξεισ των άρκρων 15,16,17 και 20, του Ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ 226Α),
εφόςον τθροφνται οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ τουσ. Για τυχόν
περικοπι των αποδοχών των ανωτζρω εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ
του άρκρου 23 του ανωτζρω νόμου. Για το προςωπικό που υπθρετεί
κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νζου μιςκολογίου (1-11-2011), εφαρμογι
ζχουν και οι διατάξεισ του άρκρου 29 παρ. 2 του ίδιου νόμου. 4. Η
παροφςα απόφαςθ ιςχφει από 1-11-2011 και από τθν θμερομθνία αυτι
παφουν να ιςχφουν οι αρικμ. 2/5916/0022/2-2-2004 (ΦΕΚ 214 Β`) και
2/7093/0022/5-2- 2004 (ΦΕΚ 215 Β`) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ,
κακϊσ και κάκε άλλθ ρφκμιςθ (υπουργικι απόφαςθ κλπ.) που
κακορίηει αποδοχζσ του με οποιαδιποτε ιδιότθτα προςωπικοφ με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ι διάρκειασ του
Δθμοςίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α…».

Περαιτζρω, ςφμφωνα με το αρ. 14 του ν. 4024/2011 ορίηεται ότι «Οι
μθνιαίεσ αποδοχζσ κάκε υπαλλιλου αποτελοφνται από το βαςικό μιςκό
και τα επιδόματα και τισ παροχζσ των άρκρων 15, 17, 18, 19 και "29"
του παρόντοσ νόμου, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ καταβολισ
τουσ…», ενϊ κατά το άρκρο 30 του ίδιου νόμου «1. Πζραν των
επιδομάτων και παροχϊν του παρόντοσ Κεφαλαίου, όλα τα λοιπά
επιδόματα, αμοιβζσ και αποηθμιώςεισ, που καταβάλλονται ςτουσ
υπαλλιλουσ που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου,
μζχρι τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του, με οποιαδιποτε ονομαςία,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των εξόδων κίνθςθσ, εφόςον τα ζξοδα

αυτά προβλζπεται με τισ ιςχφουςεσ μζχρι τθν Ζναρξθ ιςχφοσ του
παρόντοσ διατάξεισ να καταβάλλονται ανεξαρτιτωσ τθσ μετακίνθςθσ
του υπαλλιλου, καταργοφνται εφόςον δεν προβλζπεται ρθτά θ
χοριγθςθ τουσ από τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου αυτοφ…».
Τζλοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 1 του ν. 1069/1980 «Επιχειριςεισ
Υδρευςθσ- Αποχζτευςθσ», ορίηεται ότι οι Δ.Ε.Τ.Α. «…αποτελοφν ίδια
Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου κοινωφελοφσ χαρακτιροσ… 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 διατάξεων του "Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ
Κϊδικοσ"...».

Ενόψει των ανωτζρω διατάξεων ςυνάγεται το εξισ ςυμπζραςμα:
το προςωπικό των Δ.Ε.Τ.Α. ωσ ΝΠΙΔ κοινωφελοφσ χαρακτιρα, ζχουν
εφαρμογι, ιδθ από 01.01.2013, οι ωσ άνω διατάξεισ του ν. 4093/2012
και οι κατ’ εξουςιοδότθςι του υπουργικζσ αποφάςεισ, ενώ οι
ρυκμίςεισ τθσ Κλαδικισ υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ ςχετικά με τισ
αποδοχζσ των υπαλλιλων Δ.Ε.Τ.Α. καταργοφνται ρθτώσ.

υνεπώσ, τα κακιερωμζνα με τθν ΚΕ επιδόματα, κακώσ και οι
αποδοχζσ

από

αναρρωτικζσ

άδειεσ

των

εργαηομζνων

ςτθν

επιχείρθςθ, οι οποίεσ άλλωςτε ανικουν ςτισ πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ

των υπαλλιλων, καταργοφνται και πλζον οι εν λόγω υπάλλθλοι
δικαιοφνται πζραν του βαςικοφ μιςκοφ, τισ αποδοχζσ, τα επιδόματα,
τισ αμοιβζσ και τισ αποηθμιώςεισ που προβλζπονται από το ν.
4024/2011, μεταξφ των οποίων δεν ςυμπεριλαμβάνονται αποδοχζσ
από αναρρωτικζσ άδειεσ.

Ακινα, 22.04.2013
Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθ

