Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1956/26.04.2013
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. :
Τπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ηθτά με τθν 23.04.2013 αίτθςι του να του
χορθγθκεί το ανκυγιεινό επίδομα όπωσ προβλεπόταν βάςει τθσ Ε τθσ
Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Τ.Α. από τον Οκτϊβριο 2010, διότι από αμζλεια του, ενϊ το
εν λόγω επίδομα δεν του χορθγοφταν, δεν το ηιτθςε κατά τθ διάρκεια
2,5 ετϊν. Η επιχείρθςθ κα πρζπει να χορθγιςει το επίδομα άμεςα με
αναδρομικι ιςχφ από τον Οκτϊβριο του 2010 ςτον εργαηόμενο ι κα
πρζπει να περιμζνει τθν απόφαςθ των αςφαλιςτικϊν μζτρων, που
εκκρεμοφν ςτο Μονομελζσ Πρωτοδικείο Βζροιασ, ςχετικά με τισ αμοιβζσ
του προςωπικοφ; Μπορεί θ επιχείρθςθ να χορθγιςει το ωσ άνω
επίδομα ετεροχρονιςμζνα, ακόμα και αν απορριφκοφν τα αςφαλιςτικά
μζτρα των εργαηομζνων;

************************
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Η γνώμθ μου επί του ανωτζρω ερωτιματοσ είναι θ εξισ:

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.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».
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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
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
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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…».
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

ΤΑ (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
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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. 15 του ν.4024/2011 ορίηεται ότι «1.
Εκτόσ από το βαςικό μιςκό του υπαλλιλου, δφναται να χορθγθκεί
επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ, μζχρι του ποςοφ των
εκατόν πενιντα (150) ευρϊ μθνιαίωσ. Οι δικαιοφχοι του εν λόγω
επιδόματοσ, κακϊσ και οι όροι και προχποκζςεισ χοριγθςθσ του
κακορίηονται

με

κοινι

απόφαςθ

των

Υπουργϊν

Διοικθτικισ

Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Οικονομικϊν και του
κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ, θ οποία εκδίδεται ςε
αποκλειςτικι προκεςμία ζξι μθνϊν από τθν Ζναρξθ ιςχφοσ του
παρόντοσ

νόμου.

2.

Στουσ

υπαλλιλουσ

που

υπθρετοφν

ςε

απομακρυςμζνεσ παραμεκόριεσ και προβλθματικζσ περιοχζσ, όπωσ
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αυτζσ κακορίηονται κάκε φορά με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και
Οικονομικϊν, χορθγείται επίδομα Απομακρυςμζνων - Παραμεκόριων
περιοχϊν, οριηόμενο ςε εκατό (100) ευρϊ μθνιαίωσ. Το επίδομα αυτό
καταβάλλεται με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι οι δικαιοφχοι του
προςφζρουν υπθρεςία με πλιρθ και αποκλειςτικι απαςχόλθςθ ςτθν
Υπθρεςία τθσ περιοχισ που δικαιολογεί τθν καταβολι του. Επίςθσ
καταβάλλεται και για όςο διάςτθμα οι υπάλλθλοι τελοφν ςε
κεςμοκετθμζνεσ

άδειεσ

(κανονικζσ,

ςυνδικαλιςτικζσ,

ειδικζσ,

εκπαιδευτικζσ μικρισ διάρκειασ ζωσ δφο (2) μθνϊν, διευκόλυνςθσ
υπαλλιλων με οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ, μθτρότθτασ και ανατροφισ
παιδιοφ), ςε βραχυχρόνια αναρρωτικι άδεια ζωσ ζξι (6) θμζρεσ κατ`
ζτοσ, κακϊσ και αυτισ που χορθγείται από δθμόςια νοςοκομεία, κζντρα
υγείασ του Δθμοςίου, πανεπιςτθμιακζσ κλινικζσ, νοςθλευτικοφσ
ςχθματιςμοφσ του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικζσ κλινικζσ, εφόςον ζχει προθγθκεί
νοςθλεία ςε αυτζσ, θ οποία αποδεικνφεται με ςχετικό παραςτατικό
ςτοιχείο (ειςαγωγι, εξιτιριο κ.λπ.). Για τθ ςυνδρομι όλων των ανωτζρω
προχποκζςεων

εκδίδεται

κάκε

μινα

βεβαίωςθ

του

οικείου

προϊςταμζνου, θ οποία ςυνοδεφει τθ μιςκοδοτικι κατάςταςθ. Σε
περίπτωςθ απομάκρυνςθσ των υπαλλιλων, για οποιονδιποτε λόγο
(όπωσ ενδεικτικά, μετακίνθςθ, απόςπαςθ, μετάκεςθ, μετάταξθ,
διάκεςθ) από τθν περιοχι, θ οποία δικαιολογεί τθ χοριγθςθ του,
διακόπτεται ιςοχρόνωσ θ καταβολι του με ευκφνθ του οικείου
Προϊςταμζνου».
Ενόψει των ανωτζρω διατάξεων ςυνάγεται ότι ςτο προςωπικό των
Δ.Ε.Υ.Α. ωσ ΝΠΙΔ κοινωφελοφσ χαρακτιρα, ζχουν εφαρμογι, ιδθ από
01.01.2013, οι ωσ άνω διατάξεισ του ν. 4093/2012 και οι κατ’
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εξουςιοδότθςι του υπουργικζσ αποφάςεισ, ενώ οι ρυκμίςεισ τθσ
Κλαδικισ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ ςχετικά με τισ αποδοχζσ των
υπαλλιλων Δ.Ε.Υ.Α. καταργοφνται ρθτώσ. Τα κακιερωμζνα ςυνεπώσ
με τθν ΚΣΣΕ επιδόματα, τα οποία άλλωςτε ανικουν ςτισ πάςθσ
φφςεωσ αποδοχζσ των υπαλλιλων, καταργοφνται και πλζον οι εν
λόγω υπάλλθλοι δικαιοφνται πζραν του βαςικοφ μιςκοφ τα
επιδόματα που προβλζπονται από το ν. 4024/2011, μεταξφ των
οποίων το επίδομα ανκυγιεινισ εργαςίασ κατά τα οριηόμενα ςτο
αρ.15 του εν λόγω νόμου.
Ωςτόςο, πριν τθν επεκτατικι εφαρμογι του ν.4024/2011 και ςτισ
Δ.Ε.Τ.Α., βάςει του ν. 4093/2012, εφαρμοηόταν ςτο προςωπικό των
Δ.Ε.Τ.Α. θ «υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ για τθν ρφκμιςθ των όρων
αμοιβισ και εργαςίασ των εργαηομζνων ςτισ Δ.Ε.Τ.Α.», ςφμφωνα με το
άρκρ. 5 παρ. 10 τθσ οποίασ «Χορθγείται επίδομα ανκυγιεινισ εργαςίασ
ςε ποςοςτό 15% επί του βαςικοφ μιςκοφ ςε όλο το προςωπικό κάκε
ειδικότθτασ περιλαμβανομζνων των εργατών τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ
που απαςχολείται ςε ςυνκικεσ ανκυγιεινζσ ι επικίνδυνεσ για τθν
υγεία τουσ. Οι ςυνκικεσ αυτζσ εντοπίηονται ςτισ εγκαταςτάςεισ Β.Κ.,
τα αντλιοςτάςια, δίκτυα, κάκε είδουσ τεχνικζσ εγκαταςτάςεισ και
γενικά τισ εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. Το επίδομα
χορθγείται και ςτο λοιπό τεχνικό προςωπικό ειδικοτιτων, ςτισ
κακαρίςτριεσ-ζσ και ςτουσ ςθμειωτζσ υδρομζτρων. Το επίδομα δεν το
δικαιοφνται διοικθτικοί υπάλλθλοι.»

Η πρϊτθ περίοδοσ τθσ παραγράφου αυτισ είχε κακιερϊςει τον γενικό
κανόνα ότι το επίδομα ανκυγιεινισ εργαςίασ χορθγείται ςε όλο το
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προςωπικό

που

απαςχολείται

ςτισ

εγκαταςτάςεισ

βιολογικοφ

κακαριςμοφ, τα αντλιοςτάςια, δίκτυα, τισ τεχνικζσ εγκαταςτάςεισ και
γενικά τισ εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, ςε ςυνκικεσ
δθλαδι ανκυγιεινζσ ι επικίνδυνεσ για τθν υγεία. Με άλλα λόγια, το
επίδομα ανκυγιεινισ εργαςίασ χορθγείται κατ’ αρχιν ςτο προςωπικό, θ
φφςθ τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ του οποίου ςυνδζεται με ςυνκικεσ
ανκυγιεινζσ ι επικίνδυνεσ για τθν υγεία.

τθν ςυνζχεια, θ ίδια παράγραφοσ του άρκρου 5 τθσ ..Ε. επζκτεινε
τθν χοριγθςθ του επιδόματοσ ανκυγιεινισ εργαςίασ και ςε άλλεσ
κατθγορίεσ υπαλλιλων, ςυγκεκριμζνα ςτο λοιπό τεχνικό προςωπικό
ειδικοτιτων, ςτισ κακαρίςτριεσ και ςτουσ ςθμειωτζσ υδρομζτρων, θ
φφςθ τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ των οποίων ςυνδζεται, ι μπορεί να
ςυνδζεται, κακ’ όλον ι κατά ζνα μζροσ, με ςυνκικεσ ανκυγιεινζσ ι
επικίνδυνεσ για τθν υγεία.

Σζλοσ, και εξ αντιδιαςτολισ, θ τελευταία περίοδοσ τθσ ίδιασ
παραγράφου ορίηει ρθτά πωσ το επίδομα ανκυγιεινισ εργαςίασ δεν
χορθγείται

ςε

διοικθτικοφσ

υπαλλιλουσ.

Η

ρφκμιςθ

αυτι

ςυμπλθρϊνει τθν γενικι αρχι που κακιερϊνει θ ..Ε. για τθν χοριγθςθ
του επιδόματοσ ανκυγιεινισ εργαςίασ από τθν αντίκετθ πλευρά: κακϊσ
θ φφςθ τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ των διοικθτικϊν υπαλλιλων δεν
ςυνδζεται με ανκυγιεινζσ ι επικίνδυνεσ για τθν υγεία ςυνκικεσ , οι
διοικθτικοί υπάλλθλοι δεν δικαιοφνται του επιδόματοσ αυτοφ.
Ενόψει των ανωτζρω, ςυνάγεται ότι μζχρι τισ 31.12.2012 χορθγοφταν
το ωσ άνω επίδομα ανκυγιεινισ εργαςίασ ςτουσ υπαλλιλουσ των
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Δ.Ε.Τ.Α. που ορίηονται ρθτϊσ ςτο αρ. 5 παρ. 10 τθσ ωσ άνω υλλογικισ
φμβαςθσ Εργαςίασ.

Εν προκειμζνω, το υπ’ αρικμ. πρωτ. 399/25.04.2013 αίτθμα τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. προσ γνωμοδότθςθ ςτθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., δεν αναφζρει ςαφώσ αν ο
εν λόγω υπάλλθλοσ πλθροφςε τα κριτιρια του ωσ άνω άρκρου ώςτε
να δικαιοφται μζχρι και 31.12.2012 το επίδομα ανκυγιεινισ εργαςίασ
του άρκρου 5 τθσ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ των Δ.Ε.Υ.Α.

τθν περίπτωςθ ωςτόςο που τα πλθροί, εφαρμόηεται, κατά τθ γνϊμθ
μου, κι ενόψει τθσ βακμολογικισ και μιςκολογικισ εξομοίωςθσ των
Δ.Ε.Τ.Α. με ΝΠΔΔ βάςει του ν.4093/2012, αναλογικά θ διάταξθ τθσ παρ.
2 του αρ. 72 του ν. 3852/2010 περί Καλλικράτθ, ςφμφωνα με τθν οποία
«…Προκειμζνου

για

μιςκολογικζσ

απαιτιςεισ,

κάκε

μορφισ,

περιλαμβανομζνων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατι θ
Παραίτθςθ από τθν άςκθςθ ενδίκων μζςων, ο δικαςτικόσ ι εξώδικοσ
ςυμβιβαςμόσ και θ κατάργθςθ δίκθσ, εκτόσ από τισ περιπτώςεισ που
το νομικό ηιτθμα ζχει κρικεί με απόφαςθ ανωτάτου δικαςτθρίου».

Στθν περίπτωςθ λοιπόν, που ο υπάλλθλοσ πράγματι δικαιοφται το
επίδομα ανκυγιεινισ εργαςίασ, προτείνεται ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. να αναμζνει
τθν απόφαςθ των αςφαλιςτικών μζτρων ςτο Μονομελζσ Πρωτοδικείο
Βζροιασ ι ςε κάκε περίπτωςθ ο εν λόγω υπάλλθλοσ να διεκδικιςει
δικαςτικά τα οφειλόμενα ςε αυτόν επιδόματα, με τθν επιφφλαξθ
βεβαίωσ τθσ παραγραφισ τουσ.
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Σχετικά, τζλοσ, με τθ ςυγχώνευςθ των Δ.Ε.Τ.Α…., … και … ςε μία ενιαία
Δ.Ε.Τ.Α., επιςθμαίνονται οι διατάξεισ του άρκρου 109 του ν.
3852/2010, ςφμφωνα με το οποίο όπωσ ιςχφει ςιμερα, ορίηεται ότι «1.
Κοινωφελείσ

επιχειριςεισ

των

Ο.Τ.Α.,

πρώτου

βακμοφ,

που

ςυνενώνονται ςε ζνα νζο διμο, ςυγχωνεφονται υποχρεωτικά ςε μία
κοινωφελι

επιχείρθςθ.

Με

απόφαςθ

του

οικείου

δθμοτικοφ

ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται μζςα ςε προκεςμία δφο (2) μθνϊν
από τθν εγκατάςταςθ των δθμοτικϊν αρχϊν, ορίηεται θ επωνυμία, ο
ςκοπόσ, θ Διοίκθςθ, το κεφάλαιο, οι πόροι, θ διάρκεια, θ ζδρα τθσ
κοινωφελοφσ επιχείρθςθσ και κάκε άλλο ςτοιχείο αναγκαίο κατά τθν
κρίςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ
ελζγχου νομιμότθτασ. Κινθτά και ακίνθτα περιουςιακά ςτοιχεία των
ςυγχωνευόμενων επιχειριςεων περιζρχονται αυτοδικαίωσ ςτθν
επιχείρθςθ που προκφπτει, θ οποία υπειςζρχεται ωσ κακολικόσ
διάδοχοσ ςε όλα τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ των
ςυγχωνευόμενων επιχειριςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου και εργαςίασ οριςμζνου χρόνου μζχρι τθ
λιξθ τουσ. Οι εκκρεμείσ δίκεσ, ςτισ οποίεσ διάδικο μζροσ είναι οι
ςυγχωνευκείςεσ επιχειριςεισ, ςυνεχίηονται αυτοδικαίωσ από τθ νζα
κοινωφελι επιχείρθςθ χωρίσ να απαιτείται ειδικι διαδικαςτικι πράξθ
ςυνζχιςθσ για κακεμία από αυτζσ. Μζχρι τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω
απόφαςθσ παρατείνεται αυτοδικαίωσ θ Θθτεία των διοικιςεων των
υφιςτάμενων επιχειριςεων. 2. Το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ

δικαίου

αορίςτου

χρόνου

των

επιχειριςεων

που

ςυγχωνεφονται μεταφζρεται ςτθ νζα επιχείρθςθ και κατατάςςεται ςε
αντίςτοιχεσ κζςεισ, με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ. Ο
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χρόνοσ

υπθρεςίασ

του

προςωπικοφ

ςτισ

επιχειριςεισ

που

ςυγχωνεφονται λαμβάνεται υπόψθ για όλεσ τισ μιςκολογικζσ και
αςφαλιςτικζσ ςυνζπειεσ...6. Οι διατάξεισ των ανωτζρω παραγράφων
εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτθ ςυγχώνευςθ των Δθμοτικών
Επιχειριςεων Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.). Η αρμοδιότθτα
τθσ νζασ, μετά τθ ςυγχώνευςθ, Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και
Αποχζτευςθσ ι τθσ προχπάρχουςασ εκτείνεται υποχρεωτικά ςτο
ςφνολο τθσ εδαφικισ περιοχισ του διμου. Σε περίπτωςθ που για τθν
εφαρμογι του προθγουμζνου εδαφίου θ ανάλθψθ τθσ διαχείριςθσ των
υπθρεςιϊν φδρευςθσ - αποχζτευςθσ για το ςφνολο τθσ εδαφικισ
περιφζρειασ του διμου αναλαμβάνεται από υφιςτάμενθ Δ.Ε.Υ.Α., θ
χωρικι αρμοδιότθτα αυτισ επεκτείνεται αναλόγωσ με απόφαςθ του
δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία εγκρίνεται με πράξθ του Γενικοφ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Η απόφαςθ αυτι μπορεί να
λθφκεί μζχρι 31-12-2014 εάν δε ζχει ιδθ λθφκεί, μπορεί να αναςταλεί
θ εφαρμογι τθσ, εν όλω ι εν μζρει, με νεότερθ απόφαςθ του δθμοτικοφ
ςυμβουλίου, κατά τθν αυτι διαδικαςία, μζχρι 31-12-2014. Μζχρι τθν
ίδια θμερομθνία επιτρζπεται, κατ`εξαίρεςθ και κατά τθν αυτι
διαδικαςία, θ εν μζρει επζκταςθ τθσ κατά τα ανωτζρω χωρικισ
αρμοδιότθτασ τθσ τυχόν υφιςτάμενθσ Δ.Ε.Υ.Α. Ζργα φδρευςθσ ι
αποχζτευςθσ που ζχουν ιδθ ενταχκεί ςε Επιχειρθςιακά Προγράμματα
του Ε.Σ.Π.Α. με δικαιοφχουσ Διμουσ δφνανται να υλοποιθκοφν είτε από
τουσ Διμουσ είτε από τισ Δ.Ε.Υ.Α., ανεξαρτιτωσ τθσ επζκταςθσ τθσ
χωρικισ αρμοδιότθτασ αυτϊν. 7. Σε περίπτωςθ λφςθσ κοινωφελοφσ
επιχείρθςθσ ι Δ.Ε.Υ.Α. και ανάλθψθσ των δραςτθριοτιτων τθσ από τον
οικείο διμο ι από νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου αυτοφ, το
προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου και
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οριςμζνου χρόνου μεταφζρεται ςτον αντίςτοιχο φορζα με τθν ίδια
ςχζςθ εργαςίασ, φςτερα από απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.
Συμβάςεισ ζργου που ζχουν ςυναφκεί από τισ επιχειριςεισ που λφονται
εκτελοφνται από τον αντίςτοιχο φορζα άςκθςθσ των ςχετικϊν
αρμοδιοτιτων. Οφειλζσ των ανωτζρω επιχειριςεων προσ το Ελλθνικό
Δθμόςιο, τα αςφαλιςτικά ταμεία και προσ τρίτουσ, περιλαμβανομζνων
και δεδουλευμζνων αποδοχϊν του μεταφερόμενου προςωπικοφ τουσ,
μποροφν να καταβάλλονται από τον οικείο διμο μετά από
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, που λαμβάνεται
με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του…8. Η ηθμία
που υφίςταται κατά τθ ςυγχϊνευςθ κοινωφελϊν επιχειριςεων των
Ο.Τ.Α. ι Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.)
ςε νζα κοινωφελι επιχείρθςθ ι Δ.Ε.Υ.Α., μεταφζρεται ςτον ιςολογιςμό
ζναρξθσ τθσ νζασ επιχείρθςθσ. Το μζροσ τθσ ηθμίασ αυτισ, για το οποίο
υπιρχε δικαίωμα μεταφοράσ από τα ςυγχωνευόμενα νομικά πρόςωπα
ςτα επόμενα ζτθ με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4
του Κ.Φ.Ε., μεταφζρεται για ςυμψθφιςμό με βάςθ τισ διατάξεισ του
ίδιου ωσ άνω άρκρου».

Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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