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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,
με αρ. πρωτ. εις: 1004/23-08-2016 ερωτιματοσ
ΘΕΜΑ: «1. Ορκά ςυμπεριλιφκθ το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ του Γενικοφ
Διευκυντι και περικόπτει κατά 25%;
2. Οι υπάλλθλοι των Δ.Ε.Υ.Α. εντάςςονται ςτισ διατάξεισ του ά. 1 του Π.Δ.
69/13-07-2016

(ΦΕΚ

127/Α13-07-2016)

που

αφορά

αναγνϊριςθ

προχπθρεςίασ εκτόσ δθμόςιου τομζα;»

Επί του ωσ άνω κζματοσ κατά τθ γνώμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:
Ερϊτθμα 1ο
Ι. ΠΡΟΓΕΝΕΣΕΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ
Όπωσ αναφζρκθ ςτθν από 22.04.2016 γνωμοδότθςι μου, ςφμφωνα με τθν
εκδοκείςα

υπ’

αρικ.

19/411/38/2015

απόφαςθ

του

Μονομελοφσ

Πρωτοδικείου Ορεςτιάδασ και ςφμφωνα με τθν παράγραφο Γ, υποπαρ. Γ.1.
περ. 2 του ν.4093/2012 οι διατάξεισ του Κεφαλαίου Δεφτερου του
ν.4024/2011 που αφοροφν το βακμολογικό και μιςκολογικό κακεςτϊσ των
υπαλλιλων του ά. 4 του ίδιου νόμου, ζχουν ανάλογθ εφαρμογι από
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1.1.2013 και ςτο προςωπικό των 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.
Επίςθσ ςε άλλο ςθμείο τθσ απόφαςθσ αλλά και ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο ά. 29 παρ. 2 του ν.4024/2011 ορίηεται ότι «Εφόςον
προκφπτει μείωςθ, θ οποία είναι μεγαλφτερθ κατά ποςοςτό του 25% των
αποδοχϊν που ελάμβαναν οι δικαιοφχοι κατά τον τελευταίο μινα πριν τθν
ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου (1.1.2011), χωρίσ
ςτθν ανωτζρω ςφγκριςθ να λαμβάνεται υπόψθ το ποςό που καταβάλλεται
ωσ επίδομα κζςθσ ευκφνθσ, θ ςυνολικι μείωςθ κατανζμεται ωσ εξισ: α)
25% μείωςθ επί των αποδοχϊν που ελάμβαναν οι δικαιοφχοι κατά τον
τελευταίο μινα πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ
Κεφαλαίου με τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου,
β) θ υπερβάλλουςα μείωςθ ιςόποςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν, το
οποίο αρχίηει ζνα ζτοσ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ
Κεφαλαίου.
Επομζνωσ, θ προβλεπόμενθ μείωςθ των αποδοχών ςφμφωνα με το ά. 29
παρ.2 του ν.4024/2011 δεν καλφπτει και το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ ωσ προσ
το οποίο εφαρμόηονταν οι διατάξεισ του ά. 18 του ν.4024/2011 ςφμφωνα το
οποίο προβλζπεται ότι: «1. Στουσ προϊςταμζνουσ οργανικϊν μονάδων του
Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οποιουδιποτε επιπζδου καταβάλλεται, για
όςο χρόνο αςκοφν τα κακικοντά τθσ, μθνιαίο Επίδομα Θζςθσ 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.
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γγ) Προϊςτάμενοι Υποδιευκφνςεων Διοίκθςθσ (300) ευρϊ.
δδ) Προϊςτάμενοι Τμθμάτων Διοίκθςθσ διακόςια πενιντα (250) ευρϊ.
(…).
Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθν παρ. Γ υποπαρ. Γ.1. περ. 2 «2. Αναςτζλλεται
μζχρι 31.12.2016 θ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 19 και τθσ
περίπτωςθσ β’ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ.2 του άρκρου 29 του
ν.4024/2011 (Α’ 226). Οι διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου ιςχφουν από
31.12.2012. …».
Aκόμθ, όπωσ προβλζπεται ςτθν υπ’ αρικ. 37/2014 Πράξθ Κλιμ.Σμιματοσ VII
του Ελεγκτικοφ υνεδρίου, από το ςυνδυαςμό των διατάξεων των ά. 28 παρ.
1 και 5 και 18 παρ. 1 του ν.4024/2011 ςυνάγεται ότι από 1.1.2013 υπάλλθλοσ
Δ.Ε.Υ.Α. κατθγορίασ Π.Ε. με ςυνολικό αναγνωριςμζνο (ζωσ 31.12.2012) χρόνο
πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ περιςςότερο από 21 ζτθ ο οποίοσ κατά
τθν 1.1.2013 αςκεί κακικοντα προϊςταμζνου επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ
(και ο οποίοσ ςυνεχίηει να αςκεί τα κακικοντά του μζχρι τθν επιλογι νζων
προϊςταμζνων ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 28 του ν.4024/2011)
κατατάςςεται ςτο βακμό Α’ και δικαιοφται μθνιαίο επίδομα κζςθσ ευκφνθσ
Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ ποςοφ 900 ευρϊ. Εξάλλου,
από το ςυνδυαςμό των άρκρων 5 και 6 του ν.1069/1980 ςυνάγεται ότι ο
Γενικόσ Διευκυντισ δθμοτικισ επιχείρθςθσ φδρευςθσ –αποχζτευςθσ,
δοκζντοσ ότι προϊςταται του ςυνόλου των υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ και
ζχει εξαιρετικά διευρυμζνεσ αρμοδιότθτεσ, οι οποίεσ άπτονται τθσ
κακθμερινισ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ, αςκεί κακικοντα προϊςταμζνου
επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ και δικαιοφται του προαναφερκζντοσ
επιδόματοσ, θ χοριγθςθ του οποίου ςυναρτάται με τθν ουςιαςτικι άςκθςθ
κακθκόντων Προϊςταμζνου, (βλ. Ελ.Συν.Κλιμ. Ι Τμ. Πράξθ 208, 116, 89, 84,
48, 44/2013) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ δεν
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ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνο πρόςωπο, αλλά χορθγείται ςε εκείνον, ο
οποίοσ είναι επιφορτιςμζνοσ και αςκεί εν τοισ πράγμαςι κακικοντα
προϊςταμζνου (βλ.Ελ.Συν. Κλιμ.Ι Τμ. Πρ’αξθ 116/2013, ΣτΕ 234/2001,
1764/2006 κ.ά.).
Εκ των ανωτζρω ςυνάγεται ότι κανονικά κα ζπρεπε να εφαρμόηεται το ά.
29 του ν.4024/2011 για το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ του Γενικοφ Διευκυντι
όπωσ και για τισ υπόλοιπεσ αποδοχζσ εάν δεν εξαιροφνταν από το πεδίο
εφαρμογισ το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ άρα, δεν εφαρμοηόταν οφτε θ
διάταξθ τθσ παρ. Γ τθσ υποπαρ. Γ.1. τθσ περ. 2 περί αναςτολισ από
31.12.2012 ζωσ 31.12.2016 τθσ εφαρμογισ τθσ περίπτωςθσ β’ του
τελευταίου εδαφίου τθσ παρ.2 του ά. 29 του ν.4024/2011 που αφορά τθν
υπερβάλλουςα μείωςθ πζραν του 25% γιατί θ εφαρμογι τθσ προχπζκετε
ότι ςτο πεδίο εφαρμογισ του ά. 29 του ν.4024/2011 κα ενζπιπτε και το
επίδομα κζςθσ ευκφνθσ πράγμα το οποίο δεν ςυνζβαινε.
Επομζνωσ, δεν ιςχφει θ διάταξθ περί περικοπισ κατά 25% του επιδόματοσ
κζςθσ ευκφνθσ εφόςον δεν ςυμπεριλαμβάνεται το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ
ςε αυτζσ τισ αποδοχζσ που υπόκεινται ςε μείωςθ οφτε και θ διάταξθ περί
αναςτολισ εφαρμογισ τθσ διάταξθσ περί υπερβάλλουςασ μείωςθσ ιςόποςα
ςε χρονικό διάςτθμα 2 ετϊν.
Άρα το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ ζπρεπε να ζχει οριςτεί ςτα 900 ευρϊ
ςφμφωνα με το προγενζςτερο κακεςτϊσ (ά. 18 του ν.4024/2011).

ΙΙ. IΧΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκφκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών (Παροχι οδθγιών για τθν εφαρμογι των διατάξεων
του Κεφ. Β’ του ν.4354/2015 (176/Α’) «Μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ των
υπαλλιλων του Δθμοςίου, των Οργανιςμών Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.)
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πρώτου και δεφτερου βακμοφ, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., κακώσ και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν.3429/2005 (Α’ 314) και άλλεσ μιςκολογικζσ
διατάξεισ), προβλζπεται ότι με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 ορίηονται οι
μθνιαίεσ τακτικζσ αποδοχζσ του υπαλλιλου, οι οποίεσ αποτελοφνται από το
βαςικό μιςκό, τα επιδόματα και τισ παροχζσ των ά. 15 (οικογενειακι
παροχι), 16 (επίδομα κζςθσ ευκφνθσ), 17 (αμοιβι ςυνδεόμενθ με τθν
περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ κζςθσ εργαςίασ), 18 (επίδομα επικίνδυνθσ και
ανκυγιεινισ εργαςίασ) και 19 (επίδομα απομακρυςμζνων παραμεκορίων
περιοχών) ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ χοριγθςισ τουσ, ,κακώσ και τθν
προςωπικι διαφορά του ά. 27.
Επίςθσ, αναφζρεται ότι με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 προβλζπεται θ καταβολι
επιδόματοσ κζςθσ ευκφνθσ ςτουσ προϊςταμζνουσ οργανικών μονάδων, οι
οποίεσ προβλζπονται από τουσ οικείουσ οργανιςμοφσ των υπθρεςιών. Το
ςυγκεκριμζνο επίδομα καταβάλλεται μόνο για όςο χρόνο οι εν λόγω
υπάλλθλοι αςκοφν τα ςυγκεκριμζνα κακικοντα. Το μθνιαίο επίδομα κζςθσ
ευκφνθσ ορίηεται, κατά βακμίδα κζςθσ ωσ εξισ:
α) Προϊςτάμενοι Διοίκθςθσ:
αα) Γενικοί Γραμματείσ Υπουργείου, χίλια τετρακόςια (1.400) ευρώ.
αβ) Αναπλθρωτζσ Γενικοί Γραμματείσ Υπουργείου και Ειδικοί Γραμματείσ
Υπουργείου, χίλια εκατόν πενιντα (1.150) ευρώ.
αγ) Υπάλλθλοι τθσ κατθγορίασ Ειδικών Θζςεων 1ου και 2ου βακμοφ, εξακόςια
(600) και πεντακόςια πενιντα (550) ευρώ αντίςτοιχα.
αδ) Προϊςτάμενοι Γενικϊν Διευκφνςεων και υντονιςτζσ Αποκεντρωμζνων
Διοικιςεων, χίλια (1.000) ευρϊ.
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αε) Προϊςτάμενοι Διευκφνςεων και Προϊςτάμενοι των πολιτικών γραφείων
των μελών τθσ κυβζρνθςθσ και των υφυπουργών, τετρακόςια πενιντα (450)
ευρώ.
αςτ) Προϊςτάμενοι Υποδιευκφνςεων, τριακόςια πενιντα (350) ευρώ.
αη) Προϊςτάμενοι Τμθμάτων, διακόςια ενενιντα (290) ευρώ.
Πλζον δθλαδι ο Γενικόσ Διευκυντισ με το ν.4354/2015 κα λαμβάνει
επίδομα κζςθσ ευκφνθσ 1.000 ευρϊ.

Ερϊτθμα 2ο
Όπωσ προβλζπεται ςτο ά. 3 του Π.Δ. 69/2016 «Στισ διατάξεισ του παρόντοσ
υπάγονται:
α) υπάλλθλοι που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ
Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ. , που
κυρϊκθκε με το ά. πρϊτο του Ν.3528/2007 (Α’ 26), ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 2 του ωσ άνω Κϊδικα.
β) οι υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου,
ςτουσ οποίουσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τθ βακμολογικι εξζλιξθ του
Κϊδικα Κατάςταςθσ Υπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ. κατϋεφαρμογι των διατάξεων τθσ
παρ.3 του ά. 28 του Ν.4369/2016 (Α’ 33)
γ) οι υπάλλθλοι που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Κϊδικα
Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων που κυρϊκθκε με το
άρκρο πρϊτο του Ν.3584/2007 (Α’ 143), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ά. 3
του ωσ άνω Κϊδικα.
Οι υπάλλθλοι των Δ.Ε.Τ.Α. οι οποίεσ αποτελοφν ν.π.ι.δ. δεν εμπίπτουν ςτο
πεδίο εφαρμογισ του Π.Δ. 69/2016 και τοφτο αποδεικνφεται κακόςον:
6

Α) δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.3528/2007 (Κϊδικασ
Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων
Ν.Π.Δ.Δ κακόςον ςτο ά. 2 του ν.3528/2007 προβλζπεται ρθτά ότι : «1. Στισ
διατάξεισ του παρόντοσ Κϊδικα υπάγονται οι πολιτικοί διοικθτικοί
υπάλλθλοι του κράτουσ και των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου.

2. Υπάλλθλοι ι λειτουργοί του κράτουσ ι νομικϊν προςϊπων δθμοςίου
δικαίου, οι οποίοι, κατά ςυνταγματικι ι νομοκετικι πρόβλεψθ, διζπονται
από ειδικζσ διατάξεισ, κακϊσ και οι υπάλλθλοι των οργανιςμϊν τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ, υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ για όςα κζματα δεν
ρυκμίηονται από τισ ειδικζσ γι` αυτοφσ διατάξεισ».

Β) δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.3528/2007 κατ’ εφαρμογι
των διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 28 του Ν.4369/2016 ςφμφωνα με το
οποίο «Οι διατάξεισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν
Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ. για τθ βακμολογικι
εξζλιξθ των υπαλλιλων εφαρμόηονται και για τουσ υπαλλιλουσ με ςχζςθ
εργαςίασ

ιδιωτικοφ

δικαίου

αορίςτου

χρόνου

του

Δθμοςίου,

ςυμπεριλαμβανομζνων των Ανεξαρτιτων Αρχϊν και των Ν.Π.Δ.Δ., που
κατζχουν

οργανικι

κζςθ,

με

εξαίρεςθ

το

προςωπικό

μερικισ

απαςχόλθςθσ».

Γ) δεν εμπίπτουν ςτον πεδίο εφαρμογισ του ν.3584/2007 όπωσ προκφπτει
από το ά. 3 του ωσ άνω νόμου ςφμφωνα με το οποίο Στισ διατάξεισ του
παρόντοσ Κϊδικα υπάγεται το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό των Ο.Τ.Α., ωσ
κατωτζρω:
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1.

Στισ διατάξεισ του πρϊτου μζρουσ υπάγεται το μόνιμο προςωπικό:

α. των Διμων,

β. των Κοινοτιτων,

γ. των Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Ιδρυμάτων και

δ. των Συνδζςμων και των λοιπϊν Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α..

2.

Στισ διατάξεισ του δεφτερου μζρουσ υπάγεται το προςωπικό

Ειδικϊν Θζςεων και το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου».

Επομζνωσ, οι υπάλλθλοι των Δ.Ε.Τ.Α. ΔΕΝ ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ ςτισ διατάξεισ του
ά. 1 του Π.Δ. 69/13-07-2016 (ΦΕΚ 127/Α13-07-2016) που αφορά
αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ εκτόσ δθμόςιου τομζα.

υμπζραςμα
1. Σο προςωπικό των Δ.Ε.Τ.Α. υπιχκθ με το ν.4093/2012 προ τθσ ζναρξθσ
ιςχφοσ του ν.4354/2015 ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.4024/2011 αφοφ οι
Δ.Ε.Τ.Α. αποτελοφν ν.π.ι.δ. Επομζνωσ, κανονικά κα ζπρεπε να εφαρμόηεται
το ά. 29 του ν.4024/2011 για το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ του Γενικοφ
Διευκυντι όπωσ και για τισ υπόλοιπεσ αποδοχζσ εάν δεν εξαιροφνταν από
το πεδίο εφαρμογισ το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ άρα, δεν εφαρμοηόταν
οφτε θ διάταξθ τθσ παρ. Γ τθσ υποπαρ. Γ.1. τθσ περ. 2 περί αναςτολισ από
31.12.2012 ζωσ 31.12.2016 τθσ εφαρμογισ τθσ περίπτωςθσ β’ του
τελευταίου εδαφίου τθσ παρ.2 του ά. 29 του ν.4024/2011 που αφορά τθν
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υπερβάλλουςα μείωςθ πζραν του 25% γιατί θ εφαρμογι τθσ προχπζκετε
ότι ςτο πεδίο εφαρμογισ του ά. 29 του ν.4024/2011 κα ενζπιπτε και το
επίδομα κζςθσ ευκφνθσ πράγμα το οποίο δεν ςυνζβαινε.
Επομζνωσ, δεν ιςχφει θ διάταξθ περί περικοπισ κατά 25% του επιδόματοσ
κζςθσ ευκφνθσ εφόςον δεν ςυμπεριλαμβάνεται το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ
ςε αυτζσ τισ αποδοχζσ που υπόκεινται ςε μείωςθ κατά 25% οφτε και θ
διάταξθ περί αναςτολισ εφαρμογισ τθσ διάταξθσ περί υπερβάλλουςασ
μείωςθσ ιςόποςα ςε χρονικό διάςτθμα 2 ετϊν.
Άρα το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ ζπρεπε να ζχει οριςτεί ςτα 900 ευρϊ
ςφμφωνα με το προγενζςτερο νομικό κακεςτϊσ όπωσ προκφπτει και από
τθν Ελ.υν.Κλιμ.Σμ. 7 Πράξθ 37/2014(ά. 18 του ν.4024/2011).
Πλζον όμωσ μετά τθν ζναρξθ εφαρμογισ του ν.4354/2015, διαμορφϊνεται
ςτα 1.000 ευρϊ ςφμφωνα και με το ά. 16 του ν.4354/2015.
2. Οι υπάλλθλοι των Δ.Ε.Τ.Α. ΔΕΝ ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ ςτισ διατάξεισ του ά. 1 του
Π.Δ. 69/13-07-2016 (ΦΕΚ 127/Α13-07-2016) που αφορά αναγνϊριςθ
προχπθρεςίασ εκτόσ δθμόςιου τομζα κακόςον :
α) δεν αποτελοφν υπαλλιλουσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του
Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και
Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρϊκθκε με το ά. πρϊτο του Ν.3528/2007(Α’
26), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ά. 2 του ωσ άνω Κϊδικα
β) δεν αποτελοφν υπαλλιλουσ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
αορίςτου χρόνου ςτουσ οποίουσ να εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τθ
βακμολογικι εξζλιξθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμόςιων Πολιτικϊν
Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ. κατ’ εφαρμογι των
διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 28 του Ν.4369/2016 (Α’ 33)
γ) δεν αποτελοφν υπαλλιλουσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του
Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων που κυρϊκθκε
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με το άρκρο πρϊτο του Ν.3584/2007 (Α’ 143), ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 3 του ωσ άνω Κϊδικα.

Ακινα, 16/09/2016
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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