Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2030/27.2.2014
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Ενόψει του Ν. 4093/2012, ο οποίοσ επεξζτεινε το πεδίο εφαρμογισ του
Ν. 4024/2011 (ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο) από 1-1-2013 και ςτουσ
εργαηόμενουσ των Δ.Ε.Τ.Α. ερωτάται από τθ Δ.Ε.Τ.Α.:

1. Θ αναγνϊριςθ τθσ προχπθρεςίασ των πανεπιςτθμιακισ και
τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Υ.Α. λαμβάνει χϊρα
από τθν θμερομθνία κτιςθσ του πτυχίου τουσ, ςφμφωνα με τθν
πρόβλεψθ τθσ παρ. 5 άρκρου 4 ΣΣΕ Δ.Ε.Υ.Α. ι λαμβάνονται υπόψθ
μόνο τα χρονικά διαςτιματα κατά τα οποία παραςχζκθκε πραγματικι
υπθρεςία ;

2. Το μεταπτυχιακό ι το διδακτορικό προςαυξάνει τον χρόνο
υπθρεςίασ για τθν κατάταξθ; ι δρα αφαιρετικά ςτα χρόνια υπθρεςίασ
που απαιτοφνται για τθν βακμολογικι κατάταξθ; Συγκεκριμζνα
υπάλλθλοσ με 19 ζτθ προχπθρεςίασ και ςυναφι μεταπτυχιακό τίτλο
ςπουδϊν διετοφσ διάρκειασ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων, ο οποίοσ
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κατά

τθν

1/1/2013

αςκεί

κακικοντα

Προϊςταμζνου

Γενικισ

Διεφκυνςθσ κατόπιν επιλογισ/οριςμοφ από το αρμόδιο όργανο
κατατάςςεται ςτο βακμό Α ι απαιτείται επιπλζον ζνασ χρόνοσ
υπθρεςίασ για τθν ςυμπλιρωςθ των 20 ετϊν που αναφζρονται ςτθν
εγκφκλιο και ςτο άρ. 7 παρ. 7 του Ν. 4021/2011. Στθν περίπτωςθ που
κατατάςςεται ςτον βακμό Α, το επιπλζον ζτοσ κεωρείται πλεονάηον
χρόνοσ υπθρεςίασ ςτον βακμό;

3.

Θ κατάταξθ ςε βακμό των ιδθ υπθρετοφντων Προϊςταμζνων

Διευκφνςεων και Τμθμάτων πρζπει να γίνει βάςει των αναφερομζνων
ςτθν παρ.7 του άρ. 28 Ν. 4024/2011 δθλαδι οι προϊςτάμενοι των
Διευκφνςεων να καταταχκοφν ςε βακμό Β και οι προϊςτάμενοι των
Τμθμάτων να καταταχκοφν ςε βακμό Γ ι θ κατάταξθ κα πρζπει να
γίνει βάςει των οριηομζνων ςτθν παρ. 5 άρ. 28 Ν. 4024/2011, δθλαδι
βάςει των χρόνων υπθρεςίασ;

Στθν περίπτωςθ που θ κατάταξθ

πρζπει να ςυντελεςκεί βάςει των ετϊν υπθρεςίασ, εάν τα ίδια
πρόςωπα επανεπιλεγοφν προϊςτάμενοι οργανικϊν μονάδων τότε κα
καταταγοφν βάςει των προβλεπομζνων ςτθ διάταξθ τθσ παρ. 7 αρ. 28
Ν. 4024/2011

4. Δφνανται οι υπεφκυνοι γραφείων-ςυνεργείων να καταταχκοφν ςε
κάποιο βακμό απ’ ευκείασ; Δικαιοφνται κάποιου επιδόματοσ βάςει
του ενιαίου μιςκολογίου;
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Επί των ανωτζρω ερωτθμάτων επάγομαι τα κάτωκι:

1. Επί του πρϊτου ερωτιματοσ
φμφωνα με τθ διάταξθ του αρ. 5 παρ. 2 τθσ από 4.4.2012 κλαδικισ
ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ «2. Όςεσ διατάξεισ των προθγουμζνων
Συλλογικϊν

Συμβάςεων

Εργαςίασ

που

υπζγραψαν

τα

δφο

ςυμβαλλόμενα μζρθ ι Διαιτθτικϊν αποφάςεων, δεν ζχουν καταργθκεί
ι τροποποιθκεί, εξακολουκοφν να ιςχφουν».

τθν

από

10.6.2008

ςυλλογικι

ςφμβαςθ

εργαςίασ

για

τουσ

εργαηομζνουσ που απαςχολοφνται με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου ωσ τακτικό και δόκιμο προςωπικό ςε κάκε είδουσ
Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Υδρευςθσ, Αποχζτευςθσ, Σθλεκζρμανςθσ, όλθσ
τθσ χϊρασ και είναι μζλθ των ςωματείων που ανικουν ςτθν Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Τ.Α., και ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 4 αυτισ ορίηεται ότι:
«Μιςκολογικά Κλιμάκια ειςόδου Χρόνοσ μιςκολογικισ εξζλιξθσ
1. Οι νεοπροςλαμβανόμενοι ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. κατατάςςονται ςτο ειςαγωγικό
Μιςκολογικό Κλιμάκιο του προθγοφμενου άρκρου ανάλογα με τα
τυπικά προςόντα, τθν ειδικότθτα και τθν προχπθρεςία που ζχουν, μθ
υπερβαίνουςα τισ τζςςερισ (4) τριετίεσ.
2. Οι εργαηόμενοι ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ
κατατάςςονται ςτα Μιςκολογικά Κλιμάκια ςφμφωνα με τα τυπικά
προςόντα, τθ κζςθ που κατζχουν, τθν ειδικότθτα και τα ςυνολικά χρόνια
υπθρεςίασ και προχπθρεςίασ που ζχουν.
3. Για τθ μιςκολογικι εξζλιξθ κάκε εργαηόμενου από Μιςκολογικό
Κλιμάκιο ςε Μιςκολογικό Κλιμάκιο απαιτείται υπθρεςία ι προχπθρεςία
δφο (2) ετϊν ςε κάκε Μιςκολογικό Κλιμάκιο.
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4. Ωσ χρόνοσ υπθρεςίασ ι προχπθρεςίασ κάκε εργαηόμενου
λαμβάνεται υπόψθ οποιαδιποτε υπθρεςία αυτοφ ςε Δ.Ε.Υ.Α., βάςει
ςχετικισ βεβαίωςθσ. Σε οποιονδιποτε άλλον εργοδότθ ι αυτοτελι
άςκθςθ επαγγζλματοσ, θ προχπθρεςία λαμβάνεται υπόψθ μόνο
εφόςον 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.
5. Για τθ μιςκολογικι ζνταξθ των πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ
εκπαίδευςθσ εργαηομζνων, θ προχπθρεςία προςμετράται από τον
χρόνο κτιςθσ του πτυχίου τουσ.
….»
φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ
παραγράφου

Γ

του

άρκρου

πρϊτου

του

ν.4093/2012

«ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ 2013»: «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
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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 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.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.
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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 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 ανϊτατο όριο αποδοχϊν…»

Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1
τθσ

παραγράφου

«ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ
2/840/0022/2013

Γ

του

άρκρου

2013»ζχει

πρϊτου

εκδοκεί

και

του
θ

ν.4093/2012
υπ’

αρικμ.

ΥΑ (ΦΕΚ Βϋ 37/14.01.2013) ΚΥΑ «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
«ςτο προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου
χρόνου που απαςχολείται ςτα Ν.Π.Ι.Δ. και τισ ΔΕΚΟ τθσ περ. 12 τθσ
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υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου Γ του άρκρου πρϊτου του ν.
4093/2012 (Α` 222) επεκτείνεται και ζχει ανάλογθ εφαρμογι, από 1-12013, 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 αποδοχϊν 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
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δικαίου οριςμζνου χρόνου ι διάρκειασ του Δθμοςίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ο.Τ.Α…».
Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθ μεταβατικι διάταξθ του αρ. 28 Ν.
4024/2011: «1. 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:…»

Για τθν ερμθνεία τθσ ανωτζρω διάταξθσ ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.29605/12.12.2012 (ΑΔΑ:Β4Μ7Χ-0ΦΕ) Εγκφκλιοσ τθσ
Γενικισ

Διεφκυνςθσ

Κατάςταςθσ

Προςωπικοφ

του

Τπουργείου

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ςτθν
οποία ορίηεται ότι: «Ζκδοςθ διαπιςτωτικϊν πράξεων κατάταξθσ των
υπαλλιλων ςτουσ βακμοφσ.
Οι Δ/νςεισ Διοικθτικοφ – Προςωπικοφ των Φορζων που εμπίπτουν ςτισ
ανωτζρω ρυκμίςεισ εκδίδουν διαπιςτωτικζσ πράξεισ αυτοδίκαιθσ
κατάταξθσ των υπθρετοφντων υπαλλιλων τουσ ςτουσ ενιαίουσ βακμοφσ
τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία υπθρετοφν ςφμφωνα με το υπόδειγμα που
επιςυνάπτεται. Οι πράξεισ αυτζσ δεν δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα
τθσ Κυβερνιςεωσ.
Η 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
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εξζλιξθ κατά τθν 1θ-1-2013 (θμερομθνία αναλογικισ εφαρμογισ του
νζου βακμολογίου-μιςκολογίου).
Τυχόν 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. 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
άρκρου 6 του ν. 4024/2011 και μζχρι επτά (7) ζτθ κατ’ ανϊτατο όριο.
Για τθν ωσ άνω κατάταξθ, από το ςυνολικό χρόνο υπθρεςίασ
αφαιροφνται τα εξισ χρονικά διαςτιματα:
- ο χρόνοσ τθσ διακεςιμότθτασ,
- ο χρόνοσ τθσ αργίασ που επιλκε είτε εξαιτίασ ποινικισ δίωξθσ που
κατζλθξε ςε οποιαδιποτε καταδίκθ είτε εξαιτίασ πεικαρχικισ δίωξθσ
που κατζλθξε ςε πεικαρχικι ποινι τουλάχιςτον προςτίμου αποδοχϊν
τριϊν (3) μθνϊν,
- ο χρόνοσ τθσ αδικαιολόγθτθσ αποχισ από τα κακικοντα,
- ο χρόνοσ τθσ προςωρινισ παφςθσ,
- ο χρόνοσ τθσ άδειασ άνευ αποδοχϊν που δεν αποτελεί χρόνο
πραγματικισ υπθρεςίασ,
- ο χρόνοσ τθσ αναςτολισ άςκθςθσ κακθκόντων,
- το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο ςτερικθκε ο υπάλλθλοσ το
δικαίωμα για προαγωγι,
- χρονικό διάςτθμα ίςο προσ το μιςό του απαιτοφμενου προσ προαγωγι
χρόνου, ςε περίπτωςθ επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ του
υποβιβαςμοφ. Η κατάταξθ διενεργείται ωσ εξισ:…»
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Ενόψει των ανωτζρω διατάξεων ςυνάγεται ότι ςτο προςωπικό των
Δ.Ε.Υ.Α. ζχουν εφαρμογι, ιδθ από 01.01.2013, οι ωσ άνω διατάξεισ
του ν. 4093/2012 και οι κατ’ εξουςιοδότθςι του υπουργικζσ
αποφάςεισ όπωσ και οι διατάξεισ του Ν. 4024/2011 (Ενιαίο
Μιςκολόγιο).
Σφμφωνα δε με το προαναφερόμενο νομικό πλαίςιο για τθν κατάταξθ
των υπαλλιλων ςε βακμοφσ λαμβάνεται υπ’ όψιν και ο χρόνοσ
προχπθρεςίασ τουσ ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι είχε αναγνωριςκεί μζχρι τθν 31.12.2012 για τθ
βακμολογικι ι τθ μιςκολογικι κατάταξθ και εξζλιξι τουσ.
Ζτςι,

θ

προχπθρεςία

των

υπαλλιλων

πανεπιςτθμιακισ

και

τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, τθσ Δ.Ε.Υ.Α., θ οποία είχε αναγνωριςκεί
μζχρι 31.12.2012, βάςει τθσ ανωτζρω ΣΣΕ, από τθν θμερομθνία λιψθσ
του πτυχίου τουσ, οφείλει να λαμβάνεται υπ’ όψιν για τθ
βακμολογικι τουσ κατάταξθ. (βλ. ad hoc 264/2013 πράξθ του ΣΤ
Κλιμακίου προλθπτικοφ ελζγχου δαπανϊν ςτο VII Tμιμα).

2. Επί του δευτζρου ερωτιματοσ
φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ.1 αρ. 28 Ν. 4024/2011: Για τθν
κατάταξθ των υπαλλιλων, που κατζχουν διδακτορικό δίπλωμα κατά τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 6 του παρόντοσ
νόμου, κακϊσ και για τουσ αποφοίτουσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
και Αυτοδιοίκθςθσ, αφαιροφνται από τον απαιτοφμενο χρόνο για τθν
τελικι κατάταξθ ζξι (6) ζτθ. Για τουσ κατόχουσ αναγνωριςμζνου
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μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο
εδάφιο δεφτερο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 6, αφαιροφνται δφο (2)
ζτθ. … Οι υπάλλθλοι που κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του
παρόντοσ Κεφαλαίου αςκοφν κακικοντα προϊςταμζνου επιπζδου
Γενικισ Διεφκυνςθσ, Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και
Διεφκυνςθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ κατόπιν
επιλογισ από το αρμόδιο όργανο και ζχουν τον απαιτοφμενο χρόνο
πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7 του
άρκρου 7 του παρόντοσ, κατατάςςονται ςτο Βακμό Α`.»
τθν παράγραφο 7 του άρκρου 7 Ν. 4024/2011 προβλζπεται ότι: «Ο
ελάχιςτοσ χρόνοσ που απαιτείται για τθν προαγωγι από βακμό ςε
βακμό, είναι: α) Για τουσ υπαλλιλουσ των κατθγοριϊν Π Ε και ΤΕ:
Από το Βακμό ΣΤ ςτο Βακμό Ε, δφο (2) ζτθ
Από το Βακμό Ε ςτο Βακμό Δ, τζςςερα (4) ζτθ
Από το Βακμό Δ ςτο Βακμό Γ, τζςςερα (4) ζτθ
Από το Βακμό Γ ςτο Βακμό Β, τζςςερα (4) ζτθ
Από το Βακμό Β ςτο Βακμό Α (καταλθκτικόσ βακμόσ):
αα) για τουσ υπαλλιλουσ τθσ κατθγορίασ ΠΕ, ζξι (6) ζτθ και
ββ) για τουσ υπαλλιλουσ τθσ κατθγορίασ ΤΕ, οκτϊ (8) ζτθ.
β) Για τουσ υπαλλιλουσ τθσ κατθγορίασ ΔΕ:
Από το Βακμό ΣΤ ςτο Βακμό Ε, δφο (2) ζτθ
Από το Βακμό Ε ςτο Βακμό Δ, ζξι (6) ζτθ
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Από το Βακμό Δ ςτο Βακμό Γ, ζξι (6) ζτθ
Από το Βακμό Γ ςτο Βακμό Β (καταλθκτικόσ βακμόσ), οκτϊ (8) ζτθ.
γ) Για τουσ υπαλλιλουσ τθσ κατθγορίασ ΥΕ:
Από το Βακμό ΣΤ ςτο Βακμό Ε, δφο (2) ζτθ
Από το Βακμό Ε ςτο Βακμό Δ, δζκα (10) ζτθ
Από το Βακμό Δ ςτο Βακμό Γ (καταλθκτικόσ βακμόσ), δζκα (10) ζτθ.»
φμφωνα δε με τθ διάταξθ τθσ παρ. 4 αρ. 6 Ν. 4024/2011 όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει μετά το Ν. 4038/2012: «Για υπαλλιλουσ οι
οποίοι αποκτοφν αναγνωριςμζνο και ςυναφζσ διδακτορικό δίπλωμα ι
μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν μετά το διοριςμό τουσ, ο χρόνοσ που
απαιτείται για τθ βακμολογικι τουσ εξζλιξθ μειϊνεται ςυνολικά κατά ζξι
(6) και δφο (2) ζτθ αντίςτοιχα. Ωσ μεταπτυχιακό και ωσ διδακτορικό
δίπλωμα νοοφνται εκείνα που χορθγοφνται με αντίςτοιχο ιδιαίτερο τίτλο
μετά τθ λιψθ του πτυχίου ι διπλϊματοσ Πανεπιςτθμίου ι Τ.Ε.Ι.. Για τα
μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλϊματα εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων
του εξωτερικοφ απαιτείται βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τθν αρμόδια αρχι.
Για τθ ςυνδρομι ι όχι τθσ προχπόκεςθσ τθσ ςυνάφειασ αποφαίνεται το
οικείο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο.
Η ιςχφσ τθσ παροφςασ παραγράφου ανατρζχει ςτο χρόνο ζναρξθσ
ιςχφοσ του ν. 4024/2011.»
Οι ανωτζρω διατάξεισ ζχουν ερμθνευκεί δυνάμει ςχετικϊν εγκυκλίων
του Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ. Ειδικότερα ςτθν ςελίδα 5
τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.29605/12.12.2012 αναφζρεται
επί λζξει: «Για παράδειγμα: για τθν κατάταξθ υπαλλιλου κατθγορίασ ΤΕ
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με ςυναφι μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν και με ςυνολικό χρόνο
υπθρεςίασ οκτϊ ζτθ κατά τθν 1.1.2013 κα προςμετρθκεί ςτο ςυνολικό
του χρόνο υπθρεςίασ χρονικό διάςτθμα δυο ετϊν λόγω τθσ κατοχισ του
ςχετικοφ τίτλου ςπουδϊν. Άρα ο εν λόγω υπάλλθλοσ κα καταταγεί με
ςυνολικό χρόνο υπθρεςίασ δζκα ετϊν ςτο βακμό Δ με ζνα ζτοσ
πλεονάηοντα χρόνο ςτο βακμό αυτό.»
Ενόψει των ανωτζρω γίνεται ςαφζσ ότι με γραμματικι ερμθνεία τθσ
διάταξθσ του αρ. 28 Ν. 4024/2011 προκφπτει ότι ο μεταπτυχιακόσ
τίτλοσ δρα αφαιρετικά ςτα χρόνια υπθρεςίασ που απαιτοφνται για
τθν κατάταξθ. Συνεπϊσ, υπάλλθλοσ με 19 ζτθ προχπθρεςίασ και
ςυναφι μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν διετοφσ διάρκειασ ςτθ Διοίκθςθ
Επιχειριςεων, ο οποίοσ κατά τθν 1/1/2013 αςκεί κακικοντα
Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ κατόπιν επιλογισ/οριςμοφ από το
αρμόδιο όργανο κατατάςςεται ςτο βακμό Α με 19 ζτθ υπθρεςίασ.
Ωςτόςο, αντίκετα με τθν ορκότερθ κατά τθν άποψι μου ανωτζρω
γραμματικι ερμθνεία τθσ διάταξθσ, το Υπουργείο Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ ζχει ερμθνεφςει τθν διάταξθ του αρ. 28 Ν.4024/2011
κατά τρόπο ϊςτε οι μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν (όπωσ και οι
διδακτορικοί) να προςαυξάνουν το χρόνο υπθρεςίασ (ςχετ. υπ’ αρικμ.
πρωτ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.29605 και ΔΙΔΑΔ/Φ.31.37/1788/29941). Ζτςι,
βάςει των εγκυκλίων και των ςχετικϊν απαντθτικϊν εγγράφων του
αρμόδιου υπουργείου ο υπάλλθλοσ για χάρθ του οποίου μου τζκθκε
το εν λόγω ερϊτθμα κα καταταχκεί ςτον βακμό Α με ζνα ζτοσ
πλεονάηοντα χρόνο ςτο βακμό αυτό.
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3. Επί του τρίτου ερωτιματοσ
φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 5 αρ. 28 Ν. 4024/2011: «Οι υπάλλθλοι
που υπθρετοφν ςε κζςεισ προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων
οποιουδιποτε επιπζδου, ανεξαρτιτωσ του βακμοφ ςτον οποίο
κατατάςςονται με βάςθ τα προαναφερόμενα, ςυνεχίηουν να αςκοφν
τα κακικοντα τουσ, μζχρι τθν επιλογι νζων προϊςταμζνων με βάςθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ. Όπου για τθ ςυμμετοχι ςε ςυλλογικό όργανο ι τθν
κατάλθψθ κζςθσ απαιτείται ωσ τυπικι προχπόκεςθ θ κατοχι
ςυγκεκριμζνου βακμοφ, οι υπάλλθλοι ςυνεχίηουν να αςκοφν τα
κακικοντα τουσ, ανεξαρτιτωσ του βακμοφ που κατατάςςονται, μζχρι τθ
λιξθ τθσ κθτείασ τουσ.»
Περαιτζρω, ςτθν παρ. 7 του αρ. 28 Ν. 4024/2011 προβλζπεται ότι:
«Μζχρι τθ κζςθ ςε πλιρθ εφαρμογι του προβλεπόμενου ςτο άρκρο 7
του

παρόντοσ

νόμου

ςυςτιματοσ

αξιολόγθςθσ,

ιςχφουν

οι

προχποκζςεισ επιλογισ προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του παρόντοσ νόμου με
εξαίρεςθ τισ προχποκζςεισ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ
ςτοχοκεςίασ ςφμφωνα με το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ.
Οι υπάλλθλοι που, κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του παρόντοσ
νόμου, πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ επιλογισ ςε κζςθ προϊςταμζνου
οργανικισ μονάδασ οποιουδιποτε επιπζδου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 84 του ν. 3528/2007, όπωσ ίςχυε πριν τθν αντικατάςταςθ
του με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του παρόντοσ, διατθροφν το
δικαίωμα υποβολισ υποψθφιότθτασ για τθν πλιρωςθ των κζςεων
αυτϊν, για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν από τθ δθμοςίευςθ του
παρόντοσ νόμου, ανεξάρτθτα από το βακμό ςτον οποίο κατατάςςονται
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με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου. Σε περίπτωςθ που επιλεγοφν ωσ
προϊςτάμενοι οργανικϊν μονάδων κατατάςςονται ωσ εξισ: α) ςτο
βακμό Γ` εφόςον επιλεγοφν για τθν πλιρωςθ κζςθσ προϊςταμζνου
οργανικισ μονάδασ επιπζδου Τμιματοσ, β) ςτο βακμό Β`, εφόςον
επιλεγοφν για τθν πλιρωςθ κζςθσ προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ και γ) ςτο
βακμό Α`, εφόςον επιλεγοφν για τθν πλιρωςθ κζςθσ προϊςταμζνου
Γενικισ Διεφκυνςθσ».
Από τισ ανωτζρω διατάξει προκφπτει ότι θ κατάταξθ ςε βακμό των
ιδθ υπθρετοφντων Προϊςταμζνων Διευκφνςεων και Τμθμάτων κα
λάβει χϊρα βάςει των ετϊν υπθρεςίασ τουσ. Οι τελευταίοι κα
ςυνεχίςουν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ μζχρι τθν επιλογι νζων
προϊςταμζνων. Σε περίπτωςθ δε που επιλεγοφν και πάλι ωσ
προϊςτάμενοι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ μεταβατικι διάταξθ
του β εδαφίου τθσ παρ. 7 αρ. 28 Ν. 4024/2011 τότε και μόνον τότε κα
καταταγοφν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διάταξθ του γ εδαφίου τθσ
παρ. 7 του ιδίου ωσ άνω άρκρου.

4. Επί του τετάρτου ερωτιματοσ
Η κζςθ των υπευκφνων γραφείων-ςυνεργείων προβλζπεται ςτουσ
Οργανιςμοφσ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ πολλϊν Δ.Ε.Τ.Α. Όμωσ ουδζν
προβλζπεται ςτο νόμο 4024/2011 για κατάταξθ ςε κάποιον
ςυγκεκριμζνο βακμό των προςϊπων που κατζχουν τισ ςχετικζσ κζςεισ.
Συνεπϊσ, θ βακμολογικι τουσ κατάταξι πρζπει να λάβει χϊρα
ςφμφωνα με τον χρόνο υπθρεςίασ τουσ και κατά τα οριηόμενα ςτισ
διατάξεισ των αρ. 6 και 7 Ν. 4024/2011.

15

Σζλοσ, ςτθ διάταξθ του αρ. 18 Ν. 4024/2011 προβλζπονται περιοριςτικά
οι δικαιοφχοι του επιδόματοσ κζςεωσ ευκφνθσ Επίδομα Θζςθσ Ευκφνθσ,
οι οποίοι είναι οι εξισ: « 1. Στουσ προϊςταμζνουσ οργανικϊν μονάδων
του Δθμοςίου, οποιουδιποτε επιπζδου καταβάλλεται, για όςο χρόνο
αςκοφν τα κακικοντα τθσ, μθνιαίο επίδομα κζςθσ ευκφνθσ οριηόμενο,
κατά βακμίδα κζςθσ, ωσ εξισ:
α) Προϊςτάμενοι Διοίκθςθσ:
αα) Προϊςτάμενοι Γενικϊν Διευκφνςεων Διοίκθςθσ, εννιακόςια (900)
ευρϊ.
ββ) Προϊςτάμενοι Διευκφνςεων Διοίκθςθσ, τετρακόςια (400) ευρϊ.
γγ) Προϊςτάμενοι Τμθμάτων Διοίκθςθσ διακόςια πενιντα (250) ευρϊ.
δδ) Προϊςτάμενοι Παιδικϊν Στακμϊν, εκατό (100) ευρϊ.
β) Προϊςτάμενοι Εκπαίδευςθσ:
αα) Περιφερειακοί Διευκυντζσ εννιακόςια (900) ευρϊ.
ββ)Προϊςτάμενοι Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ πεντακόςια πενιντα (550) ευρϊ.
γγ) Προϊςτάμενοι Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ των
Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, τετρακόςια πενιντα (450)
ευρϊ.
δδ) Σχολικοί Σφμβουλοι προςχολικισ αγωγισ, δθμοτικισ εκπαίδευςθσ,
ειδικισ αγωγισ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τετρακόςια (400)
ευρϊ.
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εε) Διευκυντζσ Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικϊν Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., και προϊςτάμενοι Γραφείων Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τριακόςια (300) ευρϊ και εφόςον τα
ςχολεία διακζτουν τουλάχιςτον ζξι (6) τμιματα τριακόςια πενιντα
(350) ευρϊ.
ςτςτ) Διευκυντζσ Γυμναςίων, Επαγγελματικϊν Σχολϊν, Σχολείων
Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (ΣΔΕ), Δθμοςίων ΙΕΚ, Τετρακζςιων και άνω
Δθμοτικϊν Σχολείων και Σχολικϊν Εργαςτθριακϊν Κζντρων, διακόςια
πενιντα (250) ευρϊ. Εφόςον τα ςχολεία διακζτουν τουλάχιςτον εννζα
(9) τμιματα τριακόςια (300) ευρϊ.
ηη) Υποδιευκυντζσ Σχολικϊν Μονάδων και Σχολικϊν Εργαςτθριακϊν
Κζντρων, Υπεφκυνοι Τομζων Σχολικϊν Εργαςτθριακϊν Κζντρων, και
Προϊςτάμενοι Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των Διευκφνςεων
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, και Υπεφκυνοι
Κζντρων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, εκατόν πενιντα (150) ευρϊ.
θθ) Προϊςτάμενοι Μονοκζςιων, Δικζςιων και Τρικζςιων Δθμοτικϊν
Σχολείων και Νθπιαγωγείων εκατό (100) ευρϊ.
2. Το επίδομα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου καταβάλλεται και ςτθν
περίπτωςθ προςωρινισ απουςίασ του δικαιοφχου από τα κακικοντα
του, για οποιαδιποτε αιτία, αλλά όχι πζραν των δφο (2) μθνϊν ςυνολικά
κατ' ζτοσ.
3. Σε περίπτωςθ νόμιμθσ αναπλιρωςθσ των προϊςταμζνων τθσ
παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου, το επίδομα τθσ αντίςτοιχθσ
βακμίδασ

καταβάλλεται

μετά

τθν

παρζλευςθ

διμινου

ςτουσ

αναπλθρωτζσ των κζςεων αυτϊν. Ειδικότερα, ςτθν περίπτωςθ κζνωςθσ
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ι ςφςταςθσ κζςθσ προϊςταμζνου οργανικισ μονάδασ καταβάλλεται το
ωσ άνω επίδομα ςτο νόμιμο αναπλθρωτι, από τθν ζναρξθ τθσ
αναπλιρωςθσ.
4. Επί ςυρροισ αξιϊςεων για λιψθ του επιδόματοσ από δφο βακμίδεσ
καταβάλλεται μόνο το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθν ανϊτερθ βακμίδα.»
Μεταξφ των δικαιοφχων του επιδόματοσ δεν ςυγκαταλζγονται οι
υπεφκυνοι

γραφείου-ςυνεργείου.

Συνεπϊσ

οι

τελευταίοι

δεν

δικαιοφνται του επιδόματοσ κζςθσ ευκφνθσ αλλά οφτε και κάποιου
άλλου ςχετικοφ επιδόματοσ κακϊσ ουδεμία ςχετικι πρόβλεψθ ςτο
νόμο υφίςταται.

Ακινα, 15/4/2014
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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