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ΘΕΜΑ: Ενόψει του Ν. 4093/2012, ο οποίοσ επεξζτεινε το πεδίο
εφαρμογισ του Ν. 4024/2011 (ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο) από 1-12013 και ςτουσ εργαηόμενουσ των Δ.Ε.Υ.Α. ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. εάν
ο Διευκυντισ τθσ Οικονομικισ και Διοικθτικισ Υπθρεςίασ και ο Γενικόσ
Διευκυντισ ζχουν καταταχκεί ςωςτά βάςει των ετϊν υπθρεςίασ τουσ
ςτον Δ Βακμό ι εάν κα ζπρεπε να καταταχκοφν αυτοδίκαια ο μεν
Διευκυντισ Ο.Δ.Υ. ςτον Β βακμό και ο Γενικόσ Διευκυντισ ςτον Α
βακμό. Στθν τελευταία περίπτωςθ με ποιο τρόπο κα υπολογιςκοφν οι
αποδοχζσ τουσ;

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Σφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 5 αρ. 28 Ν. 4024/2011: «Οι υπάλλθλοι
που υπθρετοφν ςε κζςεισ προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων
οποιουδιποτε επιπζδου, ανεξαρτήτωσ του βαθμοφ ςτον οποίο
κατατάςςονται με βάςη τα προαναφερόμενα, ςυνεχίηουν να αςκοφν
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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
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
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βακμό Α`, εφόςον επιλεγοφν για τθν πλιρωςθ κζςθσ προϊςταμζνου
Γενικισ Διεφκυνςθσ.»

Από τισ ανωτζρω διατάξει προκφπτει με ςαφινεια ότι θ κατάταξθ ςε
βακμό των ιδθ υπθρετοφντων Προϊςταμζνων Διευκφνςεων και
Σμθμάτων κα λάβει χώρα βάςει των ετών υπθρεςίασ τουσ. Οι
τελευταίοι κα ςυνεχίςουν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ μζχρι τθν
επιλογι νζων προϊςταμζνων. ε 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.

ΤΜΠΕΡΑΜΑ
υνεπώσ, εν προκειμζνω ο Διευκυντισ τθσ Οικονομικισ και
Διοικθτικισ Τπθρεςίασ και ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ορκώσ
ζχουν καταταχκεί ςτον Δ Βακμό.

Ακινα, 29/10/2014
Ο γνωμοδοτών δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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