Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 2013/16.1.2014
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Δεδομζνου ότι ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. απαςχολοφνται επτά (7) άτομα δυνάμει
ςυμβάςεων ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, οι οποίεσ
ςυνιφκθςαν ςτο πλαίςιο προγράμματοσ απαςχόλθςθσ Ατόμων με
ειδικζσ ανάγκεσ (ΑμΕΑ), επιχορθγοφμενεσ από τον Οργανιςμό
Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (Ο.Α.Ε.Δ.) ερωτάται από τθ
Δ.Ε.Υ.Α.:

1. Βάςει ποιάσ ςφμβαςθσ εργαςίασ κα πρζπει να αμείβονται οι
ςυγκεκριμζνοι υπάλλθλοι κατά τθ διάρκεια των ετϊν 2011-2012-2013;
2. Δφναται να αναγνωριςτεί προχπθρεςία ςε ειδικότθτα διαφορετικι
από εκείνθ τθσ αναλθφκείςασ ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. εργαςίασ;
3. Δφναται να αναγνωριςκεί πτυχίο όταν το αντικείμενο ςπουδϊν δεν
ζχει ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ αναλθφκείςασ ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. εργαςίασ;
4. Δικαιοφνται οι ανωτζρω εργαηόμενοι επιδομάτων και παροχϊν
πζραν του μθνιαίου μιςκοφ τουσ;
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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
υλλογικϊν

υμβάςεων

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.Τ.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.Τ.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 ΔΟΥ 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.
6. ε περίπτωςθ μετάταξθσ εργαηόμενου, ο χρόνοσ προχπθρεςίασ ςτθν
προθγοφμενθ κζςθ προςμετράται ςτθ νζα κζςθ, άςχετα με τθν
ειδικότθτα.»

Περαιτζρω ςτο άρκρο 5 τθσ ίδιασ ανωτζρω ςυλλογικισ ςφμβαςθσ
εργαςίασ με τον τίτλο επιδόματα ορίηεται ότι: «τουσ εργαηόμενουσ
που υπάγονται ςτθν παροφςα, χορθγοφνται τα παρακάτω επιδόματα,
που υπολογίηονται ςτουσ βαςικοφσ μιςκοφσ του άρκρου 2 που
αναλογοφν ςε κάκε εργαηόμενο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4
αυτισ τθσ ςφμβαςθσ και αντιςτοιχοφν ςτο Μιςκολογικό Κλιμάκιο ςτο
οποίο εντάςςεται.
1. Επίδομα γάμου: ε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ, άνδρεσ - γυναίκεσ,
χορθγείται επίδομα γάμου ςε ποςοςτό 10%, ανεξάρτθτα εάν ο/θ άλλοσθ ςφηυγοσ εργάηεται οπουδιποτε και λαμβάνει επίδομα γάμου ι ζχει
ειςόδθμα. Σο επίδομα γάμου δικαιοφνται και οι διαηευγμζνοι-εσ, οι
χιροι-εσ και οι άγαμεσ μθτζρεσ.
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2. Επίδομα τζκνων: Χορθγείται επίδομα τζκνων ςε ποςοςτό 5% για
κακζνα από τα δφο (2) πρϊτα τζκνα και 7% για κακζνα από το τρίτο
παιδί και πάνω. Σο επίδομα ακολουκεί το τρίτο παιδί και πάνω μζχρι
τθν ενθλικίωςι του. Σο επίδομα τζκνων καταβάλλεται άςχετα εάν ο
άλλοσ ςφηυγοσ εργάηεται ςε άλλον εργοδότθ και του χορθγείται από
αυτόν. Σο παραπάνω επίδομα καταβάλλεται μζχρι και τθ ςυμπλιρωςθ
του 18ου ζτουσ ι του 24ου ζτουσ θλικίασ, εφόςον τα τζκνα ςπουδάηουν
ςε ςχολζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςε οποιαδιποτε άλλθ ςχολι
μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ αναγνωριςμζνθ από το κράτοσ. Σο εν λόγω
επίδομα χορθγείται και ςε όςουσ ζχουν τζκνα που υπθρετοφν τθ
ςτρατιωτικι τουσ κθτεία και για όςο χρόνο διαρκεί αυτι και ςε όςουσ
ζχουν τζκνα με αναπθρία 67%, ανεξάρτθτα από τθν θλικία του παιδιοφ.
3. Επίδομα παραμεκόριων περιοχϊν: Χορθγείται ςτουσ εργαηόμενουσ
ςε παραμεκόριεσ και προβλθματικζσ περιοχζσ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ που ιςχφουν για τουσ δθμόςιουσ και δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ.
4. Επίδομα ξζνθσ γλϊςςασ: Χορθγείται ςε ποςοςτό 5% ςε κατόχουσ
πτυχίου αναγνωριςμζνου από το κράτοσ, όταν θ χριςθ τθσ ξζνθσ
γλϊςςασ είναι απαραίτθτθ ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του και
αποτελεί προςόν διοριςμοφ.
5. Τεχνικό επίδομα: Χορθγείται τεχνικό επίδομα ςτουσ εργοδθγοφσ, οι
οποίοι είτε προςλιφκθκαν ωσ εργοδθγοί είτε ορίςτθκαν από τθν
επιχείρθςθ, ςε ποςοςτό 13% και ςτουσ αρχιτεχνίτεσ ςε ποςοςτό 10%.
6. Επιςτθμονικό επίδομα: Χορθγείται επιςτθμονικό επίδομα ςτουσ
πτυχιοφχουσ ΠΕ ποςοςτοφ 20% και ςτουσ πτυχιοφχουσ ΣΕ ποςοςτοφ
16%.
7. Οικονομικό - Διοικθτικό επίδομα: Χορθγείται οικονομικό - διοικθτικό
επίδομα ςτουσ ζχοντεσ εκ του νόμου το δικαίωμα υπογραφισ
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ιςολογιςμοφ, απόφοιτουσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ποςοςτοφ
16%.
8. Επίδομα ευδόκιμθσ υπθρεςίασ: Χορθγείται ςτο προςωπικό που
εργάηεται ςτον ίδιο εργοδότθ ποςοςτό 5% επί του βαςικοφ μιςκοφ μετά
τθ ςυμπλιρωςθ πενταετοφσ ευδόκιμθσ υπθρεςίασ. Σο επίδομα
αυξάνεται ςε 10% επί του βαςικοφ μιςκοφ με τθ ςυμπλιρωςθ 15ετοφσ
ευδόκιμθσ
9.

Επίδομα

υπθρεςίασ.
μεταπτυχιακϊν

ςπουδϊν:

Χορθγείται

επίδομα

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςε ποςοςτό 5%, ςε όςουσ κατζχουν ι
αποκτιςουν πτυχίο παρεμφερζσ με το αντικείμενο τθσ εργαςίασ τουσ.
10. Επίδομα ανκυγιεινισ εργαςίασ: Χορθγείται επίδομα ανκυγιεινισ
εργαςίασ ςε ποςοςτό 15% επί του βαςικοφ μιςκοφ ςε όλο το προςωπικό
κάκε ειδικότθτασ, περιλαμβανομζνων των εργατϊν τθσ τεχνικισ
υπθρεςίασ, που απαςχολείται ςε ςυνκικεσ ανκυγιεινζσ ι επικίνδυνεσ
για τθν υγεία τουσ. Οι ςυνκικεσ αυτζσ εντοπίηονται ςτισ εγκαταςτάςεισ
βιολογικοφ κακαριςμοφ, τα αντλιοςτάςια, δίκτυα, κάκε είδουσ τεχνικζσ
εγκαταςτάςεισ και γενικά τισ εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ.
Σο επίδομα χορθγείται και ςτο λοιπό τεχνικό προςωπικό ειδικοτιτων,
ςτισ κακαρίςτριεσ-ζσ και ςτουσ ςθμειωτζσ υδρομζτρων. Σο επίδομα δεν
το δικαιοφνται διοικθτικοί υπάλλθλοι.
11. Επίδομα ειδικϊν ςυνκθκϊν: Χορθγείται επίδομα ειδικϊν
ςυνκθκϊν ςε ποςοςτό 5% ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό, ςτουσ
οδθγοφσ, ςτουσ κλθτιρεσ, ςτισ/ςτουσ κακαρίςτριεσ-ζσ, ςτουσ χειριςτζσ
ειδικϊν μθχανθμάτων, ςτουσ φφλακεσ εγκαταςτάςεων και ςτουσ
τεχνικοφσ εργαηόμενουσ ςτον βιολογικό κακαριςμό και αντλιοςτάςια.
12. Επίδομα Η/Υ: Χορθγείται επίδομα Η/Τ ςε ποςοςτό 10%, ςε όςουσ
κάνουν χριςθ τερματικϊν Η/Τ.
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13. Επίδομα χρόνου υπθρεςίασ: Χορθγείται επίδομα χρόνου υπθρεςίασ
ςε ποςοςτό 4% με τθ ςυμπλιρωςθ ενόσ (1) ζτουσ υπθρεςίασ, το οποίο
προςαυξάνεται με ποςοςτό 4% ανά διετία μζχρι πζντε (5) διετίεσ, ςτθ
ςυνζχεια προςαυξάνεται με ποςοςτό 4% ανά τριετία και μζχρι πζντε (5)
τριετίεσ και τζλοσ προςαυξάνεται με ποςοςτό 4% ανά διετία και μζχρι
τζςςερισ (4) διετίεσ.
14. Επίδομα διαχειριςτικϊν λακϊν: Χορθγείται επίδομα διαχειριςτικϊν
λακϊν ςτουσ ταμίεσ, ςε ποςοςτό 10% επί του βαςικοφ μιςκοφ.
15. Επίδομα προχπολογιςμοφ και ιςολογιςμοφ: Χορθγείται επίδομα
προχπολογιςμοφ και ιςολογιςμοφ ίςο με τισ αποδοχζσ ενόσ (1) μθνιαίου
ςυνολικοφ μιςκοφ, ςτο προςωπικό που απαςχολείται με τθ ςφνταξθ
αυτϊν. Οι απαςχολοφμενοι με τθ ςφνταξθ μόνο του προχπολογιςμοφ ι
μόνο του ιςολογιςμοφ δικαιοφνται το 1/2 του μιςκοφ. Σο επίδομα
προχπολογιςμοφ (1/2 του μιςκοφ) καταβάλλεται με τθ μιςκοδοςία του
Ιανουαρίου και το επίδομα του ιςολογιςμοφ (1/2 του μιςκοφ) με τθ
μιςκοδοςία

του

Απριλίου

κάκε

ζτουσ.

16. Επίδομα χειριςτϊν: Χορθγείται επίδομα χειριςτϊν ςε ποςοςτό 10%
επί του βαςικοφ μιςκοφ, ςτουσ χειριςτζσ ειδικϊν μθχανθμάτων και
μθχανθμάτων

ζργων

(χειριςτζσ

αποφρακτικϊν

μθχανθμάτων

-

εκςκαφζων - JCB - περιςτρεφόμενων - γκρζιντερ - οδοςτρωτιρων ςφυρϊν - κομπρεςζρ).
17. Επίδομα επίβλεψθσ: Χορθγείται επίδομα επίβλεψθσ ζργου ςε
ποςοςτό 20% ςτουσ μθχανικοφσ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ, και ςε
ποςοςτό 15% ςτουσ μθχανικοφσ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και
εργοδθγοφσ.

Σο

επίδομα

χορθγείται και

ςε

όςουσ

ορίηονται

αναπλθρωτζσ - βοθκοί επιβλζποντεσ. Σο επίδομα χορθγείται όςο
διαρκεί

θ

εκτζλεςθ

και

θ
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καταςκευι

του

ζργου.

18. Χρθματικά βοθκιματα: Καταβάλλονται ςτουσ εργαηόμενουσ
χρθματικά

βοθκιματα

ςτισ

παρακάτω

περιπτϊςεισ:

α) Λόγω απόκτθςθσ τζκνου του εργαηόμενου, ποςό 500,00 ευρϊ. ε
περίπτωςθ διδφμων το ποςό διπλαςιάηεται. Σο βοικθμα το δικαιοφται ο
ζνασ από τουσ δφο ςυηφγουσ αν εργάηονται ςτθν ίδια επιχείρθςθ.
β)

Λόγω

κανάτου

ςυηφγου

ι

τζκνου,

500,00

ευρϊ.

γ) Καταβάλλεται άπαξ χρθματικό βοικθμα 1.000,00 ευρϊ ςτθν
οικογζνεια κανόντοσ εργαηόμενου.
19. Λόγω κανάτου εργαηόμενου, θ αποηθμίωςθ κα καταβάλλεται όπωσ
αυτι κα καταβαλλόταν ςε περίπτωςθ ςυνταξιοδότθςθσ ςτθν οικογζνειά
του. (Όπου οικογζνεια ςτο εδάφιο 3 τθσ παρ. 18 και τθσ παρ. 19 του
παρόντοσ άρκρου νοείται θ ςφηυγοσ και τα προςτατευόμενα τζκνα).»

Οι αποδοχζσ του προςωπικοφ των Δ.Ε.Τ.Α. διαμορφϊνονταν ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτισ ανωτζρω ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ. Κατόπιν
δθμοςιεφκθκαν ο Ν. 3833/2010 και ο Ν. 3845/2010 βάςει των οποίων
επιβλικθκαν οι πρϊτεσ περικοπζσ.
Εν ςυνεχεία, δθμοςιεφκθκε ο Ν. 3899/2010 ο οποίοσ επζβαλε
περαιτζρω περικοπζσ . υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του αρ. 2
του Ν. 3899/2010 περί αναπροςαρμογισ αποδοχϊν εργαηομζνων ςε
δθμόςιεσ επιχειριςεισ και Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται ςτθ Γενικι
Κυβζρνθςθ
: «το τζλοσ του άρκρου τρίτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α),
προςτίκενται παράγραφοι ωσ εξισ:
17. Οι πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ, επιδόματα, αποηθμιϊςεισ και αμοιβζσ
γενικά, κακϊσ και τα με οποιαδιποτε άλλθ ονομαςία οριηόμενα και από
οποιαδιποτε γενικι ι ειδικι διάταξθ ι ριτρα ι όρο ςυλλογικισ
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ςφμβαςθσ εργαςίασ, διαιτθτικι απόφαςθ ι με ςφμβαςθ εργαςίασ ι
ςυμφωνία προβλεπόμενα, που καταβάλλονται ςτουσ απαςχολοφμενουσ
με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, κακϊσ και ςτουσ απαςχολοφμενουσ με
ςφμβαςθ ζμμιςκθσ εντολισ, των φορζων που υπάγονται ςτο πεδίο
εφαρμογισ του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005, όπωσ τροποποιείται και
ιςχφει κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παραγράφου αυτισ, απαγορεφεται
από 1.1.2011 να υπερβαίνουν κατά μινα, υπολογιηόμενεσ ςε
δωδεκάμθνθ βάςθ, το ποςό των τεςςάρων χιλιάδων (4.000) ευρϊ. Για
τθν εφαρμογι του ορίου του προθγοφμενου εδαφίου, λαμβάνονται
υπόψθ οι πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ και πρόςκετεσ αμοιβζσ ι απολαβζσ
ι αποηθμιϊςεισ, όπωσ διαμορφϊνονται μετά τθν εφαρμογι των
επόμενων παραγράφων. Σο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 2
του ν. 3833/2010 εφαρμόηεται αναλόγωσ και για τον υπολογιςμό του
ορίου τθσ παροφςασ παραγράφου.
Με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν και του κακ` φλθν
αρμόδιου Τπουργοφ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ
Δ.Ε.Κ.Ο. επιτρζπεται υπζρβαςθ του ορίου που κακορίηεται ςτο πρϊτο
εδάφιο, ανάλογα με τα ειδικά προςόντα ι τισ ειδικζσ ςυνκικεσ
απαςχόλθςθσ και τθ κζςθ ιδιαίτερθσ ευκφνθσ ςτθν οποία υπθρετοφν, ςε
ςτελζχθ των ανωτζρω φορζων και μζχρι του ορίου τθσ παρ. 1 του
άρκρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α).
Για το ανϊτατο όριο αποδοχϊν και πρόςκετων παροχϊν του Προζδρου
ι Διοικθτι ι Διευκφνοντοσ υμβοφλου των φορζων, ζχουν εφαρμογι οι
διατάξεισ των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρκρου 2 του ν. 3833/2010.
18. Οι πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ, επιδόματα, αποηθμιϊςεισ και
αμοιβζσ γενικά, κακϊσ και τα με οποιαδιποτε άλλθ ονομαςία
οριηόμενα και από οποιαδιποτε γενικι ι ειδικι διάταξθ ι ριτρα ι
8

όρο ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, διαιτθτικι απόφαςθ ι με
ςφμβαςθ εργαςίασ ι ςυμφωνία προβλεπόμενα, που καταβάλλονται
ςτουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, κακϊσ και
ςτουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ ζμμιςκθσ εντολισ, των φορζων
που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Κεφαλαίου Α` του ν.
3429/2005, όπωσ τροποποιείται και ιςχφει κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ
παραγράφου αυτισ, μειϊνονται, από 1.1.2011, κατά ποςοςτό δζκα
τοισ εκατό (10%).
Από τθ μείωςθ του προθγοφμενου εδαφίου εξαιροφνται τα
επιδόματα που ςυνδζονται με τθν οικογενειακι κατάςταςθ, κακϊσ
και με το ανκυγιεινό ι επικίνδυνο τθσ εργαςίασ.
Εξαιροφνται επίςθσ, τα επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Πάςχα και
αδείασ, εφόςον τα επιδόματα αυτά ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου αυτοφ.
Η μείωςθ του πρϊτου εδαφίου διενεργείται εφόςον οι πάςθσ φφςεωσ
αποδοχζσ,

επιδόματα,

αποηθμιϊςεισ

και

αμοιβζσ

ςυμπεριλαμβανομζνων και των επιδομάτων που εξαιροφνται κατά τα
οριηόμενα ςτα δφο προθγοφμενα εδάφια, υπερβαίνουν κατά μινα,
υπολογιηόμενεσ ςε δωδεκάμθνθ βάςθ, τα χίλια οκτακόςια (1.800)
ευρϊ.
Αν με τθν εφαρμογι τθσ διατάξεωσ του πρϊτου εδαφίου οι πάςθσ
φφςεωσ αποδοχζσ, επιδόματα, αποηθμιϊςεισ ι αμοιβζσ γενικά,
υπολείπονται του ορίου του προθγοφμενου εδαφίου, θ μείωςθ
περιορίηεται ςτο όριο των χιλίων οκτακοςίων (1.800) ευρϊ.

19. Το ςφνολο των μειϊςεων που επζρχεται με τθν εφαρμογι των
διατάξεων των παραγράφων 17 και 18 δεν επιτρζπεται να υπερβεί
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κατά μινα, υπολογιηόμενο ςε δωδεκάμθνθ βάςθ, το είκοςι πζντε τοισ
εκατό

(25%)

των

πάςθσ

φφςεωσ

αποδοχϊν,

επιδομάτων,

αποηθμιϊςεων και αμοιβϊν γενικά που κα καταβάλλονταν μθνιαίωσ,
υπολογιηόμενεσ ςε δωδεκάμθνθ βάςθ, χωρίσ τθν εφαρμογι των
διατάξεων αυτϊν. Αν οι μειϊςεισ υπερβαίνουν το ποςοςτό αυτό, το
όριο του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 17 αυξάνεται μζχρι του
ποςοςτοφ αυτοφ.

20. τουσ φορείσ που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Κεφαλαίου
Α` του ν. 3429/2005, όπωσ τροποποιείται και ιςχφει κατά τθν ζναρξθ
ιςχφοσ τθσ παραγράφου αυτισ, το ςφνολο των καταβαλλόμενων ςε
ετιςια βάςθ πάςθσ φφςεωσ αμοιβϊν για υπερωριακι εργαςία,
υπερεργαςία, εκτόσ ζδρασ μετακίνθςθ και οδοιπορικά, κακϊσ για
εργαςία κατά τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ, απαγορεφεται ςε
επίπεδο φορζα να υπερβαίνει ςε ποςοςτό, το δζκα τοισ εκατό (10%) των
πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν, επιδομάτων, αποηθμιϊςεων και αμοιβϊν
γενικά,

που

καταβάλλονται

ςε

ετιςια

βάςθ,

όπωσ

αυτζσ

διαμορφϊνονται μετά τθν εφαρμογι των προθγοφμενων παραγράφων.
21. Οι διατάξεισ των παραγράφων 17 ζωσ και 20 κατιςχφουν κάκε
γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ ι ριτρασ ι όρου ςυλλογικισ ι κλαδικισ ι
επιχειρθςιακισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, διαιτθτικισ απόφαςθσ ι ατομικισ
ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ςυμφωνίασ. Κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ ι ριτρα
ι όροσ ςυλλογικισ ι κλαδικισ ι επιχειρθςιακισ ςφμβαςθσ εργαςίασ,
διαιτθτικισ απόφαςθσ ι ατομικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ςυμφωνίασ που
κακορίηει αποδοχζσ και πρόςκετεσ αμοιβζσ ι απολαβζσ οι οποίεσ
υπερβαίνουν τα ανϊτατα όρια που ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 17 και
19, καταργείται. Αποδοχζσ, πρόςκετεσ αμοιβζσ ι απολαβζσ που
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υπερβαίνουν τα ανϊτατα όρια αυτά αναπροςαρμόηονται αυτοδίκαια
ςτο αντίςτοιχο όριο.….
Ωσ δθμόςιοσ τομζασ για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ, νοείται
αυτόσ που ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 1 του άρκρου 1Β του ν. 2362/1995,
ςυμπεριλαμβανομζνων

και

των

Ν.Π.Ι.Δ.

που

ελζγχονται

και

χρθματοδοτοφνται κυρίωσ, από Ο.Σ.Α. και Ο.Κ.Α.. Η ιςχφσ τθσ
παραγράφου αυτισ αρχίηει από 1.1.2011.»

Περαιτζρω, ςφμφωνα 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 Σοπικϊν 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
Τπουργϊν

Οικονομικϊν

και

Διοικθτικισ
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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.Σ.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 Σοπικϊν 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, κακϊσ και όλεσ οι διατάξεισ νόμων, οι υπουργικζσ,
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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 Τπουργϊν 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
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».
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Κατά τθν τελευταία δε υπουργικι απόφαςθ αυτι, ορίηεται ςτο άρκρο
μόνο ότι «1. Σο προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
οριςμζνου χρόνου του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Σ.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
δικαίου οριςμζνου χρόνου ι διάρκειασ του Δθμοςίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ο.Τ.Α…».
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Ενόψει των ανωτζρω διατάξεων ςυνάγεται ότι ςτο προςωπικό των
Δ.Ε.Τ.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), ενϊ οι
ρυκμίςεισ τθσ Κλαδικισ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ ςχετικά με τισ
αποδοχζσ των υπαλλιλων Δ.Ε.Υ.Α. καταργοφνται ρθτϊσ από τθν ίδια
ανωτζρω θμερομθνία.

φμφωνα με τθ διάταξθ του αρ. 12 Ν. 4024/2011: «φςτθμα
μιςκολογικισ εξζλιξθσ
1. Οι υπάλλθλοι του άρκρου 4 λαμβάνουν το βαςικό μιςκό που
αντιςτοιχεί ςτο βακμό τουσ. Περαιτζρω, ςε κάκε βακμό κεςπίηονται
μιςκολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) ςτα οποία ο υπάλλθλοσ εξελίςςεται
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ επόμενθσ παραγράφου.
2. Σα Μ.Κ. χορθγοφνται ανά διετία, με εξαίρεςθ τα Μ.Κ. των Βακμϊν Β`
και Α`, τα οποία χορθγοφνται ανά τριετία. Η εξζλιξθ των υπαλλιλων ςτα
Μ. Κ. γίνεται αυτοδίκαια με τθν παρζλευςθ του ανωτζρω οριηόμενου
χρόνου. Κατ` εξαίρεςθ, ςε περίπτωςθ που, από τισ εκκζςεισ
αξιολόγθςθσ του, προκφπτει ότι ο υπάλλθλοσ δεν ζχει επιτφχει τθν
υλοποίθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτοχοκεςίασ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον
πενιντα τοισ εκατό (50%), για δφο ςυνεχι χρόνια, δεν εξελίςςεται
μιςκολογικά μζχρισ ότου επιτφχει το ωσ άνω ελάχιςτο ποςοςτό.
3. Σα μιςκολογικά κλιμάκια κάκε βακμοφ, πζραν του βαςικοφ μιςκοφ
που αντιςτοιχεί ςε αυτόν, είναι τα εξισ:
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α) Βακμόσ Ε `: δφο (2) Μ.Κ. για τισ κατθγορίεσ ΠΕ και ΣΕ, τρία (3) Μ.Κ.
για τθν κατθγορία ΔΕ και πζντε (5) Μ.Κ. για τθν κατθγορία ΤΕ.
β) Βακμόσ Δ`: τρία (3) Μ.Κ. για τισ κατθγορίεσ ΠΕ και ΣΕ, τζςςερα (4)
Μ.Κ. για τθν κατθγορία ΔΕ και Εξι (6) Μ.Κ. για τθν κατθγορία ΤΕ.
γ) Βακμόσ Γ`: τζςςερα (4) Μ.Κ. για τισ κατθγορίεσ ΠΕ και ΣΕ και πζντε (5)
Μ.Κ. για τθν κατθγορία ΔΕ.
δ) Σα μιςκολογικά κλιμάκια του βακμοφ Γ` τθσ ΤΕ κατθγορίασ και των
βακμϊν Β` και Α` των λοιπϊν κατθγοριϊν καλφπτουν το ςφνολο του
εργαςιακοφ βίου του υπαλλιλου, μζχρι τθν με οποιονδιποτε τρόπο
αποχϊρθςθ του από τθν υπθρεςία.
4. Με τθ βακμολογικι προαγωγι ο υπάλλθλοσ λαμβάνει το βαςικό
μιςκό του νζου βακμοφ ι του μικρότερου Μ.Κ. του βακμοφ αυτοφ, ο
οποίοσ είναι υψθλότεροσ από το βαςικό μιςκό που κατείχε πριν τθν
προαγωγι του.»
τθ διάταξθ του αρ. 13 του Ν. 4024/2011 προβλζπεται ότι: «Βαςικόσ
Μιςκόσ 1. Ο ειςαγωγικόσ μθνιαίοσ Βαςικόσ Μιςκόσ του Βακμοφ Σ` τθσ
ΤΕ κατθγορίασ προςωπικοφ ορίηεται ςε επτακόςια ογδόντα (780) ευρϊ.
2. Οι ειςαγωγικοί μθνιαίοι βαςικοί μιςκοί των υπόλοιπων κατθγοριϊν
προςωπικοφ προςδιορίηονται με βάςθ το μιςκό τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου, πολλαπλαςιαηόμενο με τουσ παρακάτω ςυντελεςτζσ,
ςτρογγυλοποιοφμενοι ςτθν πλθςιζςτερθ μονάδα ευρϊ:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟ ΤΝΣΕΛΕΣΕ
ΔΕ

Σϋ

1,10

ΣΕ

Σ`

1,33
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ΠΕ

Σ`

1,40

3. Οι βαςικοί μιςκοί των λοιπϊν βακμϊν όλων των κατθγοριϊν
διαμορφϊνονται ωσ εξισ:
Α. Σου βακμοφ Ε` με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ Σ`
ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%).
Β. Σου βακμοφ Δ` με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ Ε ςε
ποςοςτό δζκα πζντε τοισ εκατό (15%).
Γ. Σου βακμοφ Γ` με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ Δ` ςε
ποςοςτό δεκαπζντε τοισ εκατό (15%).
Δ. Σου βακμοφ Β` με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ Γ`
ςε ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%).
Ε. Σου βακμοφ Α` με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ Β`
ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%).
4. Οι βαςικοί μιςκοί των Μ.Κ. των Βακμϊν διαμορφϊνονται ωσ εξισ: α)
Σου πρϊτου Μ.Κ. κάκε βακμοφ και κατθγορίασ με προςαφξθςθ του
βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ αυτοφ κατά δφο τοισ εκατό (2%).
β) Σου κάκε επόμενου Μ.Κ. με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του
προθγοφμενου μιςκολογικοφ κλιμακίου ςε ποςοςτό ίδιο με αυτό που
ορίηεται ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ.
Οι βαςικοί μιςκοί που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ και
τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςτρογγυλοποιοφνται ςτθν πλθςιζςτερθ
μονάδα ευρϊ.»
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Σζλοσ βάςει τθσ διάταξθσ του αρ. 14 Ν.4024/2011: «Οριςμόσ Αποδοχϊν
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»

Σφμφωνα με το νομικό πλαίςιο το οποίο προεξετζκθ θ απάντθςθ επί
του πρϊτου ερωτιματοσ είναι θ εξισ: Για τα ζτθ 2011 και 2012 οι
αποδοχζσ των υπαλλιλων τθσ

Δ.Ε.Υ.Α. προςδιορίηονται από τισ

ςχετικζσ κλαδικζσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ μειωμζνεσ ςτο
μζτρο που επιβάλλουν οι διατάξεισ των νόμων 3833/2010, 3845/2010
και 3899/2010. Για το ζτοσ 2013 (ιτοι από 01-01-2013) οι αποδοχζσ
των ίδιων υπαλλιλων παφουν να προςδιορίηονται από τισ ανωτζρω
κλαδικζσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ λόγω κατάργθςθσ τθσ
ιςχφοσ τουσ. Ζτςι από 01-01-2013 το ανωτζρω προςωπικό δεν
κατατάςςεται ςε βακμοφσ αλλά λαμβάνει το βαςικό μιςκό του
μιςκολογικοφ κλιμακίου που αντιςτοιχεί ςτο βακμό κατάταξθσ που
κα είχε εάν καταταςςόταν ςε αυτοφσ. Θ κατάταξθ γίνεται ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ των άρκρων 12 και 13 Ν. 4024/2011.

2. Επί του δευτζρου ερωτιματοσ
φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ από 10.6.2008

κλαδικισ ςυλλογικισ

ςφμβαςθσ εργαςίασ: «ωσ χρόνοσ υπθρεςίασ ι προχπθρεςίασ κάκε
εργαηόμενου λαμβάνεται υπόψθ οποιαδιποτε υπθρεςία αυτοφ ςε
Δ.Ε.Υ.Α., βάςει ςχετικισ βεβαίωςθσ. Σε οποιονδιποτε άλλον εργοδότθ
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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 ΔΟΥ για τθν αυτοτελι άςκθςθ
επαγγζλματοσ».

Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 2/13917/0022/17-2-2012 (Β`
414) κοινι υπουργικι απόφαςθ, (τθσ οποίασ θ εφαρμογι επεκτάκθκε
και ςτο προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου
χρόνου που απαςχολείται ςτα Ν.Π.Ι.Δ. και τισ ΔΕΚΟ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα 2/840/0022/4.1.2013 ΦΕΚ 37 Β’), « … 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.»
φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 6 Ν. 4024/2011: «…Ωσ
πραγματικι δθμόςια υπθρεςία νοείται κάκε υπθρεςία που ζχει
διανυκεί ςτο Δθμόςιο, νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ι ςε Ο.Τ.Α.,
με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, κακϊσ και κάκε
άλλθ υπθρεςία που, με βάςθ ειδικζσ διατάξεισ, αναγνωρίηεται ωσ
πραγματικι δθμόςια υπθρεςία για βακμολογικι και μιςκολογικι
εξζλιξθ.»

τθν υπ’ αρικμ. 2/33772/0022/23-5-2012 Εγκφκλιο του Τπουργείου
Οικονομικϊν για τθν Αναγνϊριςθ χρόνου προχπθρεςίασ υπαλλιλων
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ΙΔΟΧ προβλζπεται ότι: «Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 6 του Ν.
4024/2011, ωσ δθμόςια υπθρεςία νοείται κάκε υπθρεςία που ζχει
διανυκεί ςτο δθμόςιο, ΝΠΔΔ ι και ΟΤΑ με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου ι
ιδιωτικοφ δικαίου, κακϊσ και κάκε άλλθ υπθρεςία που με βάςθ
ειδικζσ διατάξεισ αναγνωρίηεται ωσ πραγματικι δθμόςια υπθρεςία
για βακμολογικι και μιςκολογικι κατάταξθ.»
Περαιτζρω, ςφμφωνα με το υπ’ αρικμ. πρωτ. 2/19352/0022/20-02-2013
(ΑΔΑ: ΒΕΣΟΗ-35Ν) ζγγραφο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του κράτουσ «…2
… Διευκρινίηεται ότι για τθν κατάταξθ αναγνωρίηεται ο προβλεπόμενοσ
χρόνοσ για τθν κατοχι μεταπτυχιακοφ … κακϊσ και χρόνοσ
προχπθρεςίασ μζχρι επτά (7) ζτθ που ζχει παραςχεκεί ςε Δθμόςιο ,
ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ι ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του Κεφ. Α’ του Ν. 3429/2005.»

Ενόψει των ανωτζρω ςυνάγεται ότι για τουσ υπαλλιλουσ ΙΔΟΧ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. δφναται να αναγνωριςκεί χρόνοσ προχπθρεςίασ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα τθσ ςχετικισ κλαδικισ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ
μζχρι και τισ 31-12-2012.
Για το χρονικό διάςτθμα από 01-01-2013 και επζκεινα όςον αφορά
ςτουσ υπαλλιλουσ ΙΔΟΧ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., δφναται να αναγνωριςκεί
χρόνοσ προχπθρεςίασ μζχρι επτά ζτθ για ΚΑΘΕ δθμόςια υπθρεςία
που ζχει παραςχεκεί ςε Δθμόςιο , ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ι ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ,
ανεξάρτθτα δθλαδι από τθ ςυνάφεια του αντικειμζνου τθσ
παραςχεκείςασ υπθρεςίασ με το αντικείμενο τθσ ενεςτϊςασ
ςφμβαςθσ εργαςίασ
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3. Επί του τρίτου ερωτιματοσ
Επί του παρόντοσ ερωτιματοσ ςασ παραπζμπω προσ αποφυγι
επαναλιψεων ςτισ διατάξεισ των αρ. 12 και 13 Ν. 4024/2011 και ςτθν
υπ’ αρικμ. 2/840/0022/4-1-2013 (ΦΕΚ 37 Βϋ) ΚΤΑ, το περιεχόμενο των
οποίων παρατζκθκε ανωτζρω.
Περαιτζρω, ςφμφωνα με το υπ’ αρικμ. πρωτ. 2/19352/0022/20-02-2013
(ΑΔΑ: ΒΕΣΟΗ-35Ν) ζγγραφο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ
«Κοινοποίθςθ Κοινϊν Τπουργικϊν Αποφάςεων, …2. Σθν αρικμ.
2/840/0022/4-1-2013 (ΦΕΚ 37 Βϋ) «Κακοριςμόσ αποδοχϊν του
προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου
που απαςχολείται ςτα ΝΠΙΔ και τισ ΔΕΚΟ τθσ περ. 12 τθσ
υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου Γ του άρκρου πρϊτου του ν.
4093/2012 (222 Αϋ)» θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτθ «Διαφγεια» με ΑΔΑ :
ΒΕΙΕ4 – ΓΘ. Επιςθμαίνεται ότι το ανωτζρω προςωπικό δεν
κατατάςςεται ςε βακμοφσ αλλά λαμβάνει το βαςικό μιςκό του
μιςκολογικοφ κλιμακίου που αντιςτοιχεί ςτο βακμό κατάταξθσ που κα
είχε εάν καταταςςόταν ςε αυτοφσ. Η κατάταξθ γίνεται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρκρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 και όχι αυτζσ του
άρκρου 28 του ίδιου νόμου. Διευκρινίηεται ότι για τθν κατάταξθ
αναγνωρίηεται ο προβλεπόμενοσ χρόνοσ για τθν κατοχι μεταπτυχιακοφ
ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ κακϊσ και χρόνοσ προχπθρεςίασ μζχρι
επτά (7) ζτθ, που ζχει παραςχεκεί ςε Δθμόςιο, ΝΠΔΔ, ΟΣΑ ι ΝΠΙΔ και
ΔΕΚΟ του κεφ. Αϋ του ν. 3429/2005.
Κατόπιν των ανωτζρω το ωσ άνω προςωπικό κα καταταγεί ςτα Μ.Κ. των
βακμϊν

του

Ν.4024/2011

ωσ
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εξισ:

Όςοι

κατζχουν

απλό

πανεπιςτθμιακό τίτλο κα καταταγοφν μιςκολογικά ςτον ΣΤϋ βακμό τθσ
ΠΕ κατθγορίασ.
Όςοι κατζχουν μεταπτυχιακό τίτλο κα καταταγοφν μιςκολογικά ςτον Εϋ
βακμό τθσ ΠΕ κατθγορίασ.
Όςοι κατζχουν διδακτορικό τίτλο κα καταταγοφν μιςκολογικά ςτον Δϋ
βακμό τθσ ΠΕ κατθγορίασ.
Επιπλζον, κα τουσ αναγνωριςτεί και τυχόν προχπθρεςία με ανϊτατο
όριο τα επτά (7) ζτθ. ε περίπτωςθ κατοχισ και μεταπτυχιακοφ και
διδακτορικοφ τίτλου, εφαρμόηεται θ διάταξθ του άρκρου 6 …»
Συνεπϊσ, βάςει των ανωτζρω ο υπάλλθλοσ, ο οποίοσ διακζτει
οποιονδιποτε πανεπιςτθμιακό τίτλο κα καταταγεί μιςκολογικά ςτο
ΣΤ Βακμό τθσ ΠΕ Κατθγορίασ, ανεξάρτθτα από τθ ςυνάφεια του
αντικειμζνου των ςπουδϊν του με το αντικείμενο τθσ παρεχομζνθσ
εργαςίασ.

4. Επί του τετάρτου ερωτιματοσ
φμφωνα με όςα εξετζκθςαν επί του πρϊτου ερωτιματοσ μζχρι και τισ
31-12-2012 ζχουν εφαρμογι οι ρυκμίςεισ τθσ Κλαδικισ υλλογικισ
φμβαςθσ εργαςίασ. υνεπϊσ, μζχρι τθν ωσ άνω θμερομθνία οι
υπάλλθλοι ΙΔΟΧ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. δικαιοφνται όςα επιδόματα και παροχζσ
προβλζπονταν ςτθν ΚΕ, το περιεχόμενο τθσ οποίασ εκτίκεται
αναλυτικά ανωτζρω.
Περαιτζρω, όπωσ και ανωτζρω εκτενϊσ αναλφκθκε με το Ν. 4093/2012
το προςωπικό ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου υπιχκθ ςτισ
22

διατάξεισ του ενιαίου μιςκολογίου (Ν. 4024/2011) από 01-01-2013.
φμφωνα δε με τθν υπ’ αρικμ. 2/13917/0022/17-2-2012 (Β` 414) κοινι
υπουργικι απόφαςθ, τθσ οποίασ το πεδίο εφαρμογισ καταλαμβάνει
και τουσ υπαλλιλουσ ΙΔΟΧ των ΝΠΙΔ από 01-01-2013 «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)»
Δθλαδι από 01-01-2013 και επζκεινα τα επιδόματα που δικαιοφνται
οι υπάλλθλοι των Δ.Ε.Υ.Α. εφόςον βζβαια ςυντρζχουν όλεσ οι νόμιμεσ
προχποκζςεισ χοριγθςισ τουσ είναι τα εξισ: Επιδόματα επικίνδυνθσ
και ανκυγιεινισ εργαςίασ και απομακρυςμζνων παραμεκόριων
περιοχϊν, επίδομα εορτϊν και αδείασ, οικογενειακι παροχι και
επίδομα υπερωριακισ εργαςίασ.

Ακινα, 19/2/2014
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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