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ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ
Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Τ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α.,
με αρ. πρωτ. εις: 830/18-08-2016 ερωτιματοσ

ΘΕΜΑ: 1. Η επιχείρθςθ κα ςυνεχίηει να πλθρϊνει τισ αμοιβζσ των
εργαηομζνων ζτςι όπωσ τισ πλιρωνε; (δθλ. μιςκοδοςία Οκτωβρίου 2012)
χωρίσ να προβεί ςε περαιτζρω μείωςθ του 25% ζωσ 31/12/2016 όπωσ
αναφζρεται ςτθν υπ’ αρ. 20/ΕΡ-ΔΙ2010; υμπεριλαμβανομζνου και του
ανκυγιεινοφ επιδόματοσ ι κα το λάβουν όςοι το δικαιοφνται ςφμφωνα με
νεότερεσ διατάξεισ;
2. Η επιχείρθςθ κα προβεί ςε μιςκολογικι και βακμολογικι εξζλιξθ και αν
ναι από πότε; διότι μζχρι ςιμερα θ επιχείρθςθ πάγωςε τουσ μιςκοφσ και
κατά ςυνζπεια δεν προβεί ςε καμία περαιτζρω ενζργεια δυνάμει τθσ υπϋαρ
587/ΑΦ/2013 προθγοφμενθσ απόφαςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων του
Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Βζροιασ.
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3. Η επιχείρθςθ ςε προθγοφμενθ αλλθλογραφία τθσ (υπ’ αρ 927/15-11-2013
και 399/25-04-2013) με τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ζκανε ερϊτθμα για τθν αναδρομικι
καταβολι ανκυγιεινοφ επιδόματοσ ςε ποςοςτό 15% από το ζτοσ 06/05/2011
ςε εργαηόμενο με ειδικότθτα χειριςτι εκςκαπτικοφ μθχανιματοσ, θ
επιχείρθςθ ωςτόςο με απόφαςι τθσ δζχτθκε να χορθγιςει το επίδομα διότι
ςφμφωνα με τθν ΚΠΟΕ Δ.Ε.Τ.Α. άρκρο 10 ςυμπεριλαμβάνεται και θ
ειδικότθτα του χειριςτι εκςκαπτικοφ μθχανιματοσ.
4. φμφωνα με τθν υ’ αρ 1956/26-04-2013 γνωμοδότθςθ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.: «ε
περίπτωςθ που ο υπάλλθλοσ δικαιοφται το επίδομα ανκυγιεινισ εργαςίασ
προτείνεται ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. να αναμζνει τθν απόφαςθ αγωγισ από το
Μονομελζσ Πρωτοδικείο Βζροιασ, ςτο ίδιο ςυμπζραςμα ζχει αποφανκεί και
το Ελεγκτικό υνζδριο Ν. Ημακίασ λόγω του ότι θ προθγοφμενθ δικαςτικι
απόφαςθ 587/ΑΦ/2013 του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου ζχει προςωρινι
ιςχφ ςφμφωνα με τθν παροφςα απόφαςθ μπορεί να πλθρωκεί κανονικά
τθν αναδρομικότθτα του ανκυγιεινοφ επιδόματοσ;
5. Η επιχείρθςθ με τθν υπ’ αρ. 23/2016 απόφαςι του μετατάςςει
θλεκτρολόγο ΔΕ ςε κατθγορία ΣΕ ςφμφωνα και με τον εγκρικζντα Ο.Ε.Τ. τθσ
επιχείρθςθσ, ο παραπάνω υπάλλθλοσ κα πρζπει να μεταβεί ςε άλλο
μιςκολογικό κλιμάκιο ςφμφωνα με τθν παροφςα δικαςτικι απόφαςθ πϊσ
κα τεκεί ςε εφαρμογι και με ποιον τρόπο;
Ο παραπάνω εργαηόμενοσ αμειβόταν ςφμφωνα με το άρκρο 31 παρ. 1 α
ςφμφωνα με τα ανϊτατα όρια των εκπαιδευτικϊν βακμίδων (και ςφμφωνα
με το υπ’ αρ. 587/ΑΦ/2013).

Επί του ωσ άνω κζματοσ κατά τθ γνϊμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:
1. Επί τθσ αιτιςεωσ αςφαλιςτικϊν μζτρων που αςκικθκε από τουσ
εργαηομζνουσ κατά τθσ Δ.Ε.Τ.Α., εξεδόκθ θ υπ’ αρικ. 587/ΑΦ/2013 απόφαςθ
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από το Μονομελζσ Πρωτοδικείο Βζροιασ με τθν οποία ζγινε δεκτι θ αίτθςθ
και ςφμφωνα με τθν οποία υποχρεωνόταν θ Δ.Ε.Τ.Α. να αποδζχεται
προςωρινϊσ τισ προςθκόντωσ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ των αιτοφντων με
τθν καταβολι των αποδοχϊν τουσ όπωσ αυτζσ είχαν διαμορφωκεί ςτισ 31-102012, μζχρι τθν ζκδοςθ οριςτικισ απόφαςθσ επί τθσ αςκθκείςασ ςτθ
ςυνζχεια υπ’ αρικ. 278/3Ρ-ΔΙ/2013 αγωγισ. Επί τθσ αγωγισ αυτισ, εξεδόκθ θ
υπ’ αρικ. 20/ΕΡ-ΔΙ/2016 απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Βζροιασ
ςφμφωνα με τθν οποία θ επιχείρθςθ υποχρεοφται να αποδζχεται τισ
προςθκόντωσ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ των παραπάνω εναγόντων χωρίσ να
εφαρμόηει για το χρονικό διάςτθμα μζχρι 31/12/2016 τθ διάταξθ του άρκρου
29 παρ.2 του Ν.4024/2011 για τθ ςταδιακι εφαρμογι τθσ υπερβάλλουςασ
μείωςθσ των αποδοχϊν τουσ ςε ποςοςτό ανϊτερο του 25% από τισ
καταβαλλόμενεσ ς’ αυτοφσ τον Οκτϊβριο 2011.
Ωςτόςο,

θ

υπ’

αρικ.

20/ΕΡ-ΔΙ/2016

απόφαςθ

του

Μονομελοφσ

Πρωτοδικείου Βζροιασ εξεδόκθ επί τθσ υπ’ αρικ. 278/ΕΡ-ΔΕ/2013 τακτικισ
εργατικισ αγωγισ και αναφζρεται ςε προγενζςτερο τθσ ζναρξθσ ιςχφοσ του
ν.4354/2015 χρονικό διάςτθμα.
υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το ά. 35 θ ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου 4354/2015
«Μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ των υπαλλιλων του Δθμοςίου, των Οργανιςμϊν
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, των
Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικοφ Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), κακϊσ και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν.3429/2005 (Α’ 314) και
άλλεσ μιςκολογικζσ διατάξεισ», τοποκετείται τθν 1-1-2016.
Ωσ εκ τοφτου, για τισ αποδοχζσ και εν γζνει τα μιςκολογικά των εν λόγω
εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Τ.Α. κα εφαρμοςτεί ο ν.4354/2015 και όχι θ υπ’ αρικ.
20/ΕΡ-ΔΙ/2016 απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Βζροιασ.
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Με τθν παρ. 1 του ά. 7 του ν.4354/2015 ορίηεται το πεδίο εφαρμογισ του
νόμου. Σο πεδίο αυτό καλφπτει τουσ μόνιμουσ και δόκιμουσ πολιτικοφσ
δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, κακϊσ και τουσ υπαλλιλουσ με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου και οριςμζνου χρόνου (από 1-1-2016
καταργοφνται θ αρικμ. 2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414Β) κυα, όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει, κακϊσ και θ αρικμ. 2/840/0022/4-1-2013 όμοια με
τισ οποίεσ κακορίηονταν οι αποδοχζσ των υπαλλιλων Ι.Δ.Ο.Χ):
α) των φορζων τθσ περ. ςτ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν.4270/2014 (Α’
143) δθλαδι τθν Κεντρικι Διοίκθςθ ι Δθμόςιο ι Κράτοσ, που περιλαμβάνει
τθν Προεδρία τθσ Δθμοκρατίασ, τα Τπουργεία, τισ Αποκεντρωμζνεσ
Διοικιςεισ, τισ Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ (Α.Δ.Α.) που δεν ζχουν νομικι
προςωπικότθτα και τθ Βουλι των Ελλινων.
β) των Ανεξάρτθτων Διοικθτικϊν Αρχϊν (Α.Δ.Α.) με νομικι προςωπικότθτα
(περ. γ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν.4270/2014)
γ) των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ο.Κ.Α.),
δ) των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) πρϊτου και δεφτερου
βακμοφ (Διμοι-Περιφζρειεσ),
ε) 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 (τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια πρζπει να
λειτουργοφν ςωρευτικά) ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, από κρατικοφσ πόρουσ κατά πενιντα τοισ εκατό (50%) τουλάχιςτον
του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ. τισ διατάξεισ του νόμου υπάγονται ςε
κάκε περίπτωςθ και τα Κζντρα Πρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και Προαγωγισ
τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ.
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η) των Δθμοςίων Επιχειριςεων, Οργανιςμϊν και Ανϊνυμων Εταιρειϊν
(Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του
Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 (Α’ 314)
Με τθν παρ. 1 του ά. 14 ο μθνιαίοσ βαςικόσ μιςκόσ του Μ.Κ. 1 τθσ Τ.Ε.
κατθγορίασ ορίηεται ςε επτακόςια ογδόντα ευρϊ (780€).
Ο μθνιαίοσ βαςικόσ μιςκόσ των λοιπϊν Μ.Κ. τθσ κατθγορίασ αυτισ
διαμορφϊνεται με πρόςκεςθ ςτο αμζςωσ προθγοφμενο Μ.Κ. του ποςοφ που
προκφπτει από τον πολλαπλαςιαςμό του ανωτζρω ειςαγωγικοφ βαςικοφ
μιςκοφ (780 ευρϊ) με το ςυντελεςτι 0,0551.
Σο προςτικζμενο ποςό ςτρογγυλοποιείται ςτο πλθςιζςτερο ευρϊ.
Με τθν παρ.2 ορίηεται ότι οι βαςικοί μιςκοί των Μ.Κ. 1 των κατθγοριϊν Δ.Ε.,
Σ.Ε. και Π.Ε., προςδιορίηονται με βάςθ το βαςικό μιςκό του Μ.Κ. 1 τθσ ΤΕ
κατθγορίασ (780 ευρϊ), πολλαπλαςιαηόμενο με τουσ παρακάτω ςυντελεςτζσ,
ςτρογγυλοποιοφμενοι ςτθν πλθςιζςτερθ μονάδα ευρϊ:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ

Δ.Ε.

1,10

Σ.Ε.

1,33

Π.Ε.

1,40

Ο μθνιαίοσ βαςικόσ μιςκόσ των λοιπϊν Μ.Κ. των ωσ άνω κατθγοριϊν
διαμορφϊνεται με πρόςκεςθ ςτο αμζςωσ προθγοφμενο Μ.Κ. του ποςοφ που
προκφπτει από τον πολλαπλαςιαςμό του ποςοφ των 780 ευρϊ με τουσ ωσ
άνω ςυντελεςτζσ και ςτθ ςυνζχεια με το ςυντελεςτι 0,0699 για τθ Δ.Ε.
κατθγορία, 0,0530 για τθν Σ.Ε. κατθγορία και 0,0540 για τθν Π.Ε. κατθγορία.
Σο προςτικζμενο ποςό ςτρογγυλοποιείται ςτθν πλθςιζςτερθ μονάδα ευρϊ.
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Παρατίκενται πίνακεσ με όλουσ τουσ νζουσ βαςικοφσ μιςκοφσ των
υπαλλιλων όλων των κατθγοριϊν.
ΠΙΝΑΚΑ 1
ΕΣΘ

ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΠΕ

ΣΕ

0-2

ΜΚ1

1092

1037

2-4

ΜΚ2

1151

1092

4-6

ΜΚ3

1210

1147

6-8

ΜΚ4

1269

1202

8-10

ΜΚ5

1328

1257

10-12

ΜΚ6

1387

1312

12-14

ΜΚ7

1446

1367

14-16

ΜΚ8

1505

1422

16-18

ΜΚ9

1564

1477

18-20

ΜΚ10

1623

1532

20-22

ΜΚ11

1682

1587

22-24

ΜΚ12

1741

1642

24-26

ΜΚ13

1800

1697

26-28

ΜΚ14

1859

1752

28-30

ΜΚ15

1918

1807

30-32

ΜΚ16

1977

1862
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32-34

ΜΚ17

2036

1917

34-36

ΜΚ18

2095

1972

ΜΚ19

2154

2027

36-38

ΠΙΝΑΚΑ 2
ΕΣΘ

ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΔΕ

ΤΕ

0-3

ΜΚ1

858

780

3-6

ΜΚ2

918

823

6-9

ΜΚ3

978

866

9-12

ΜΚ4

1038

909

12-15

ΜΚ5

1098

952

15-18

ΜΚ6

1158

995

18-21

ΜΚ7

1218

1038

21-24

ΜΚ8

1278

1081

24-27

ΜΚ9

1338

1124

27-30

ΜΚ10

1398

1167

30-33

ΜΚ11

1458

1210

33-36

ΜΚ12

1518

1253

36-39

ΜΚ13

1578

1296
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Επομζνωσ, θ επιχείρθςθ δεν κα ςυνεχίςει να πλθρϊνει τισ αμοιβζσ των
εργαηομζνων ζτςι όπωσ τισ πλιρωνε αλλά οι αποδοχζσ των υπαλλιλων κα
διαμορφωκοφν βάςει του νζου ν.4354/2015 ωσ ανωτζρω.
Με το ά. 18 του ν.4354/2015 το οποίο αναφζρεται ςτο επίδομα επικίνδυνθσ
και ανκυγιεινισ εργαςίασ προβλζπεται ότι το επίδομα επικίνδυνθσ και
ανκυγιεινισ εργαςίασ τθσ παρ. 1 του άρκρου 15 του ν.4024/2011
εξακολουκεί να καταβάλλεται ςτο ίδιο φψοσ ςτουσ δικαιοφχουσ που ζχουν
οριςτεί

με

τισ

υπουργικζσ

αποφάςεισ

που

ζχουν

εκδοκεί

κατϋεξουςιοδότθςθ των ανωτζρω διατάξεων, κακϊσ και αυτϊν του άρκρου
67 του ν.4235/2014 (Α’ 32) χωρίσ να προβλζπεται νζα εξουςιοδότθςθ των
ανωτζρω διατάξεων, κακϊσ και αυτϊν του ά. 67 του ν.4235/2014 (Α’ 32)
χωρίσ να προβλζπεται νζα εξουςιοδότθςθ για τθν ζκδοςθ νζων
υπουργικϊν αποφάςεων.
Επιςθμαίνεται ότι θ διάταξθ επιφζρει αλλαγι μόνο για το διάςτθμα των
αδειϊν που καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα. Κατόπιν αυτϊν, από 1-12016, θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του νόμου, το επίδομα καταβάλλεται
μόνο για όςο διάςτθμα οι υπάλλθλοι τελοφν ςε κανονικι άδεια κακϊσ και
ςε βραχυχρόνια αναρρωτικι άδεια ζωσ ζξι (6) θμζρεσ κατ’ ζτοσ.
Επιςθμαίνεται θ ρθτι δζςμευςθ περί τθσ επικείμενθσ ευκυγράμμιςθσ του
κακεςτϊτοσ χοριγθςθσ του εν λόγω επιδόματοσ με τθν αντίςτοιχθ
ευρωπαϊκι νομοκεςία μζχρι τισ 31-12-2017.
φμφωνα με το ά. 15 παρ. 1 του ν.4024/2011 «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
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και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ, θ οποία εκδίδεται ςε
αποκλειςτικι προκεςμία ζξι μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ
νόμου».

Ζτςι, όπωσ προβλζπεται ςτθν ΤΑ 2/5//2014 (ΦΕΚ Β’ 2012/2014):
1. Κακορίηουμε το μθνιαίο επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ
για το προςωπικό ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου και οριςμζνου χρόνου των
νομικϊν

προςϊπων

ιδιωτικοφ

δικαίου

των

Οργανιςμϊν

Σοπικισ

Αυτοδιοίκθςθσ ωσ εξισ:

α) Κατθγορία Α` ςε εκατόν πενιντα (150) ευρϊ

β) Κατθγορία Β` ςε εβδομιντα (70) ευρϊ

γ) Κατθγορία Γ ςε τριάντα πζντε (35) ευρϊ.

2. Στθν κατθγορία Α` περιλαμβάνονται οι κάτωκι ειδικότθτεσ:

Το προςωπικό που απαςχολείται ςτθ ςυγκομιδι και αποκομιδι, μεταφορά,
διαλογι, επιςταςία, καταςτροφι απορριμμάτων, ςε ςυνεργεία ςυντιρθςθσ
και επιςκευισ των μζςων κακαριότθτασ και με το πλφςιμο αυτϊν, κακϊσ και
οι οδοκακαριςτζσ οι εργάτεσ αφοδευτθρίων, οι εργάτεσ επεξεργαςίασ
λυμάτων, οι χειριςτζσ μθχανικϊν ςαρϊκρων, οι εργάτεσ ταφισ και εκταφισ
νεκρϊν, οι κακαριςτζσ οςτϊν, οι εργάτεσ και τεχνίτεσ αςφαλτόςτρωςθσ, οι
τοποκετθτζσ μαρμάρων και πλακϊν, οι κατεργαςτζσ και κόπτεσ μαρμάρων, οι
ςφαγείσ και εκδορείσ ηϊων και πτθνϊν, οι εναερίτεσ θλεκτρολόγοι, οι εργάτεσ
και τεχνίτεσ αποχζτευςθσ, οι οδθγοί ανοιχτϊν φορτθγϊν και βαρζων
φορτθγϊν μεικτοφ βάρουσ άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων, οι χειριςτζσ
μθχανθμάτων ζργου, οι νοςθλευτζσ και νοςοκόμοι.
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3. Στθν κατθγορία Β` περιλαμβάνονται οι κάτωκι ειδικότθτεσ:

Οι χθμικοί, βοθκοί χθμικοί και αναλυτζσ οι οποίοι απαςχολοφνται
αποκλειςτικά ςε εργαςτιρια, οι μθχανοτεχνίτεσ και θλεκτροτεχνίτεσ οι οποίοι
απαςχολοφνται ςτθ ςυντιρθςθ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων
βιολογικοφ κακαριςμοφ και μονάδων αφαλάτωςθσ καλαςςινοφ νεροφ, οι
ςυντθρθτζσ μθχανθμάτων ζργων.

4. Στθν κατθγορία Γ` περιλαμβάνονται οι κάτωκι ειδικότθτεσ:

Οι φφλακεσ χϊρων υγειονομικισ ταφισ απορριμμάτων, οι εργάτεσ
κακαριότθτασ ςφαγείων και οι ςτολιςτζσ νεκρϊν.

5. Το επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ που προβλζπεται από
τθν παράγραφο 1 τθσ παροφςασ δεν καταβάλλεται ςτο διοικθτικό προςωπικό
των φορζων που αναφζρονται ςε αυτιν.

6. Το ανωτζρω επίδομα καταβάλλεται με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι οι
δικαιοφχοι αυτοφ προςφζρουν υπθρεςία με πλιρθ και αποκλειςτικι
απαςχόλθςθ ςτουσ χϊρουσ και ςτισ ειδικότθτεσ που δικαιολογοφν 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 ΙΚΑ και ιδιωτικζσ
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κλινικζσ εφόςον ζχει προθγθκεί νοςθλεία ςε αυτζσ θ οποία αποδεικνφεται με
ςχετικά παραςτατικά ςτοιχεία.

Για τθ ςυνδρομι όλων των ανωτζρω προχποκζςεων εκδίδεται κάκε μινα
βεβαίωςθ του οικείου προϊςτάμενου, θ οποία ςυνοδεφει τα μθνιαία φφλλα
απαςχόλθςθσ και τθ μιςκοδοτικι κατάςταςθ.

Σε περίπτωςθ απομάκρυνςθσ των υπαλλιλων για οποιονδιποτε λόγο (όπωσ
ενδεικτικά μετακίνθςθ, απόςπαςθ, μετάταξθ, διάκεςθ) από τα κακικοντα, τισ
κζςεισ και τισ ςυνκικεσ οι οποίεσ δικαιολογοφν τθ χοριγθςθ του, διακόπτεται
ιςοχρόνωσ θ καταβολι του με ευκφνθ του οικείου προϊςτάμενου.

Με ανάλογεσ διαδικαςίεσ χορθγείται ιςοχρόνωσ το ωσ άνω επίδομα και ςε
όςουσ εργαηόμενουσ μετακινοφνται, μετατάςςονται ι αποςπϊνται ςε
ειδικότθτεσ ι τομείσ εργαςίασ που δικαιολογοφν τθν καταβολι του.

7. Η ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ τθσ ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ».

Επομζνωσ, βάςει των ανωτζρω, το ανκυγιεινό επίδομα εξακολουκεί να
καταβάλλεται ςτουσ υπαλλιλουσ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. ωσ καταβαλλόταν.

2. Με τθν παρ. 1 του ά. 26 του ν.4354/2015 προβλζπεται ότι κατά τθν πρϊτθ
εφαρμογι του νζου νόμου (με τον οποίο επζρχεται πλζον θ αποςφνδεςθ
βακμοφ-μιςκοφ) θ μιςκολογικι κατάταξθ των υπαλλιλων ςτα μιςκολογικά
κλιμάκια του ά. 9 πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα τυπικά τουσ προςόντα,
το χρόνο υπθρεςίασ ςτο φορζα που υπθρετοφν, κακϊσ και το χρόνο
υπθρεςίασ, που ζχει αναγνωριςτεί από το φορζα αυτόν, μζχρι και ςτισ 3111

12-2015. Ο χρόνοσ υπθρεςίασ που πλεονάηει μετά τθν κατάταξι τουσ
κεωρείται ότι ζχει διανυκεί ςτο Μ.Κ. κατάταξθσ, για τθν απονομι του
επόμενου Μ.Κ.
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που ζχουν υποβλθκεί εντόσ του ζτουσ
2015 αιτιςεισ για αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ και το αρμόδιο για τθν
αναγνϊριςθ όργανο δεν ζχει ακόμθ αποφανκεί, εφόςον θ προχπθρεςία αυτι
αναγνωριηόταν και από το προθγοφμενο νομοκετικό πλαίςιο, τα οικονομικά
αποτελζςματα αυτισ ιςχφουν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νζου νόμου (1-12016). τθν περίπτωςθ που ζχει κατατεκεί αίτθςθ για αναγνϊριςθ
προχπθρεςίασ που δεν αναγνωριηόταν με το προθγοφμενο νομοκετικό
πλαίςιο αλλά αναγνωρίηεται πλζον με το ιςχφον (π.χ. αναγνϊριςθ
προχπθρεςίασ ςε ΝΠΙΔ για υπάλλθλο του Δθμοςίου), τότε κα πρζπει θ
αίτθςθ αναγνϊριςθσ να υποβλθκεί εκ νζου μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νζου
νόμου και τα ςχετικά οικονομικά αποτελζςματα κα ανατρζχουν ςτθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ εν λόγω αίτθςθσ. Σζλοσ, ςτθν περίπτωςθ που
τυχόν προχπθρεςία, αναγνωριηόμενθ κατά τισ διατάξεισ του ά. 11, αποτελεί
τυπικό προςόν διοριςμοφ, τα οικονομικά αποτελζςματα αυτισ ιςχφουν από
τθν θμερομθνία διοριςμοφ του υπαλλιλου.
Όςον αφορά τθ μιςκολογικι κατάταξθ των υπαλλιλων ιςχφουν τα
προβλεπόμενα από το ά. 9 ςφμφωνα με το οποίο «Με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1
κακορίηονται τα μιςκολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπαλλιλων των
κατθγοριϊν:
- Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (Π.Ε.) με πτυχίο ι δίπλωμα Πανεπιςτθμίου
θμεδαπισ ι ιςότιμο Σχολϊν αλλοδαπισ.
- Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Τ.Ε.) με πτυχίο ι δίπλωμα Τεχνολογικοφ
Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι.) τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο Σχολϊν θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ.
- Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.) και
- Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (Υ.Ε.)
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ςε δεκαεννζα (19) για τουσ υπαλλιλουσ των κατθγοριϊν Τ.Ε. και Π.Ε. και ςε
δεκατρία (13) για τουσ υπαλλιλουσ των κατθγοριϊν Υ.Ε. και Δ.Ε. Οι
υπάλλθλοι των κατθγοριϊν Τ.Ε. και Π.Ε. εξελίςςονται ςε αυτά με ειςαγωγικό
το Μ.Κ.1 και καταλθκτικό το Μ.Κ. 19, ενϊ των κατθγοριϊν Υ.Ε. και Δ.Ε. με
ειςαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταλθκτικό το Μ.Κ. 13.

Με τθν παρ. 2 προβλζπεται ότι οι υπάλλθλοι των κατθγοριϊν Σ.Ε. και Π.Ε.
χωρίσ πτυχίο ι δίπλωμα Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Σ.Ε.Ι.) ι
Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.) αντίςτοιχα, ι ιςότιμο με αυτά,
εξελίςςονται ςτα Μ.Κ. τθσ Δ.Ε. κατθγορίασ με ειςαγωγικό το Μ.Κ. 2 αυτισ.
τισ ανωτζρω κατθγορίεσ υπάγονται υπάλλθλοι όπωσ οι ΣΕ Εργοδθγϊν,
δικαςτικοί υπάλλθλοι κ.λ.π. Επιςθμαίνεται ςε κάκε περίπτωςθ ότι ςκοπόσ τθσ
παροφςασ διάταξθσ είναι θ κατάταξθ κάκε υπαλλιλου ςτθν κατθγορία που
αντιςτοιχοφν τα τυπικά του προςόντα.
Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 ορίηεται ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακϊν τίτλων
ςπουδϊν ετιςιασ τουλάχιςτον φοίτθςθσ, για τίτλουσ που ζχουν χορθγθκεί
μετά τθ λιψθ του πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, προωκοφνται κατά
δφο (2) Μ.Κ. (4 χρόνια) ςτθν κατθγορία που ανικουν, ενϊ οι κάτοχοι
διδακτορικοφ διπλϊματοσ κατά ζξι (6) Μ.Κ. (12 χρόνια).

Με τθν παρ. 2 του ά. 26 προβλζπεται ότι, μετά τθ μιςκολογικι κατάταξθ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου, θ μιςκολογικι εξζλιξθ όλων των υπαλλιλων
αναςτζλλεται μζχρι τισ 31-12-2017. Από 1-1-2018 θ μιςκολογικι εξζλιξθ
ενεργοποιείται εκ νζου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11
ςυνυπολογιηόμενου και του τυχόν πλεονάηοντοσ χρόνου, που είχε
υπολογιςκεί κατά τθν αρχικι κατάταξθ, χωρίσ όμωσ να λαμβάνεται υπόψθ
το χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ
των διατάξεων του παρόντοσ νόμου μζχρι τισ 31-12-2017.
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Κατά τισ προβλζψεισ του ά. 11 κακορίηεται ο χρόνοσ και ο τρόποσ τθσ
μιςκολογικισ εξζλιξθσ των υπαλλιλων. Ειδικότερα με τθν παρ.1
προβλζπεται ότι για τθ μιςκολογικι εξζλιξθ των υπαλλιλων όλων των
κατθγοριϊν, από κατϊτερο ςε ανϊτερο μιςκολογικό κλιμάκιο, απαιτείται
υπθρεςία ωσ εξισ:
α. Για τουσ υπαλλιλουσ των κατθγοριϊν Τ.Ε. και Δ.Ε. υπθρεςία τριϊν (3)
ετϊν ςε κάκε μιςκολογικό κλιμάκιο.
β. Για τουσ υπαλλιλουσ των κατθγοριϊν Σ.Ε. και Π.Ε. υπθρεςία δφο (2) ετϊν
ςε κάκε μιςκολογικό κλιμάκιο.
φμφωνα με τθν παρ.2 για τθ μιςκολογικι εξζλιξθ των υπαλλιλων από το
κατϊτερο μιςκολογικό κλιμάκιο ςτο αμζςωσ ανϊτερο, απαιτείται να ζχει
ςυμπλθρωκεί

ο

κακοριςμζνοσ

χρόνοσ

υπθρεςίασ

ςτο

κατϊτερο

μιςκολογικό κλιμάκιο.

Με τθν παρ.1 του ά. 27 του νόμου προβλζπεται ότι ςε περίπτωςθ που από
τισ ρυκμίςεισ των διατάξεων του νόμου αυτοφ προκφπτουν βαςικόσ μιςκόσ
ι τακτικζσ μθνιαίεσ αποδοχζσ χαμθλότερεσ από αυτζσ που δικαιοφνταν ο
υπάλλθλοσ ςτισ 31.12.2015, θ διαφορά διατθρείται ωσ προςωπικι. Θ νζα
αυτι προςωπικι διαφορά μειϊνεται από οποιαδιποτε μελλοντικι αφξθςθ
των αποδοχϊν του υπαλλιλου, εκτόσ από τθν αλλαγι μιςκολογικοφ
κλιμακίου λόγω τθσ προωκθμζνθσ μιςκολογικισ εξζλιξθσ τθσ παρ.1 του ά.
11 ι τθ χοριγθςθ επιδόματοσ ευκφνθσ.

Θ επιχείρθςθ κα προβεί ςε μιςκολογικι και βακμολογικι εξζλιξθ των
υπαλλιλων τθσ από 1-1-2018 κακόςον μετά τθ μιςκολογικι κατάταξθ των
υπαλλιλων κατά το ά. 9 του νόμου, θ μιςκολογικι εξζλιξθ όλων των
υπαλλιλων αναςτζλλεται μζχρι τισ 31-12-2017 και ενεργοποιείται εκ νζου
μετά τθν 1-1-2018.
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Επομζνωσ, μπορεί θ επιχείρθςθ να προβεί ςε μιςκολογικι κατάταξθ
ωςτόςο θ μιςκολογικι εξζλιξθ των υπαλλιλων κα γίνει μετά τθν 1.1.2018.

3. Με τθ ρφκμιςθ του άρκρου 2 παρ 4 ΠΤ 6/2012 καταργοφνται οι Ε
αορίςτου χρόνου και ορίηεται ότι αυτζσ ςυνάπτονται πλζον για οριςμζνο
χρόνο, θ διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από ζνα (1) ζτοσ
και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ζτθ. Η ιςχφσ μιασ Ε αρχίηει από τθν
θμζρα κατάκεςισ τθσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία, δθλαδι ςτθν κατά τόπο
αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ τθσ νομαρχίασ όπου καταρτίςτθκε θ Ε ι, αν
πρόκειται για τθν Εκνικι Γενικι ι για κλαδικζσ και ομοιοεπαγγελματικζσ Ε,
ςτθν κεντρικι υπθρεςία του Τπουργείου Εργαςίασ. Η παράλειψθ τθσ
κατάκεςθσ αυτισ κακιςτά ανίςχυρθ τθν εκάςτοτε Ε.
1) υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ που βρίςκονται ςε ιςχφ, ιδθ 24 μινεσ
μζχρι τθν 14-12-2012 ι και περιςςότερο, ιγουν ςτισ 14-2-2013 εκτόσ και αν
καταγγελκοφν νωρίτερα κατά τα οριηόμενα ςτο ά. 12 του ν.1876/1990 (Α’ 27).
2) υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ που τθν 14-2-2012 βρίςκονταν ςε ιςχφ για
χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 24 μθνϊν, λιγουν με τθ ςυμπλιρωςθ τριϊν
(3) ετϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τουσ, εκτόσ και αν
καταγγελκοφν νωρίτερα κατά τα οριηόμενα ςτο ά. 12 του ν.1876/1990 (Α’ 27).
Δθλαδι, εν προκειμζνω θ επικαλεςκείςα ςτο ερϊτθμά ςασ Κλαδικι
υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ του ζτουσ 2009 ά. 5 παρ. 10 ζχει καταργθκεί.
Eπίςθσ, ςτο ά. 31 παρ. 9 του ν.4024/2011 προβλζπεται ότι «Από τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ
ι ριτρα ι όροσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, διαιτθτικισ απόφαςθσ ι
ατομικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ςυμφωνίασ, που κακορίηει αποδοχζσ και
πρόςκετεσ αμοιβζσ ι απολαβζσ που υπερβαίνουν τα ανϊτατα όρια που
ορίηονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ».
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Άρα δεν μπορεί να γίνει αναδρομικι καταβολι ςε ποςοςτό 15% όπωσ
προζβλεπε θ εν λόγω Κλαδικι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ ςτον χειριςτι
εκςκαπτικοφ μθχανιματοσ εφόςον εφαρμογι ζχουν μόνο οι διατάξεισ του
ν.4354/2015 ο οποίοσ ςχετικά με το επίδομα ανκυγιεινισ εργαςίασ
παραπζμπει

ςτισ

διατάξεισ

του

ν.4024/2011

ωσ

ζχει

αναφερκεί

προθγουμζνωσ.
4.

Εφαρμόηεται πλζον ο ν. 4354/2015 ο οποίοσ παραπζμπει ςτον

ν.4024/2011 ςφμφωνα με τον οποίο δεν προβλζπεται αναδρομικι
καταβολι ςε ποςοςτό 15% του ανκυγιεινοφ επιδόματοσ ςτουσ υπαλλιλουσ
των ν.π.ι.δ. όπωσ είναι θ Δ.Ε.Τ.Α. άρα οφτε ςτο χειριςτι εκςκαπτικοφ
μθχανιματοσ.
Δεν αςκεί επιρροι πλζον οφτε θ εκδοκείςα υπ’ αρικ. 587/ΑΦ/2013
δικαςτικι απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Βζροιασ οφτε θ
μεταγενζςτερθ

υπ’

αρικ.

20/ΕΡ-ΔΕ/2016

δικαςτικι

απόφαςθ

του

Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Βζροιασ.
5. Η υπθρεςιακι κατάςταςθ των υπαλλιλων των δθμοτικϊν επιχειριςεων
δεν διζπεται από τισ διατάξεισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και
Κοινοτικϊν Τπαλλιλων, αφοφ ςφμφωνα με το άρκρο 3 αυτοφ το προςωπικό
των κοινωφελϊν επιχειριςεων δεν εντάςςεται ςτο ρυκμιςτικό πεδίο του
Κϊδικα. Παρζπεται, ςυνεπϊσ ότι θ δυνατότθτα μετάταξθσ του υπθρετοφντοσ
ςε Κοινωφελι Επιχείρθςθ τακτικοφ προςωπικοφ δεν ρυκμίηεται από τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ των άρκρων 75 και 76 του Κϊδικα, αλλά από τισ
διατάξεισ του εκδοκζντοσ, με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 257 του Κ.Δ.Κ.,
Κανονιςμοφ

Προςωπικοφ

τθσ

Επιχείρθςθσ.

Δοκζντοσ δε ότι κάκε υπάλλθλοσ εντάςςεται ςτισ προβλεπόμενεσ από τον
Κανονιςμό Τπθρεςιϊν διοικθτικζσ ενότθτεσ, αναλαμβάνει ςυγκεκριμζνα
κακικοντα, τα οποία προςδιορίηονται με βάςθ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ
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Επιχείρθςθσ, θ υπθρεςιακι αυτι μεταβολι είναι επιτρεπτι μόνο ςτθν
περίπτωςθ που ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Τπθρεςιϊν τθσ Επιχείρθςθσ
προβλζπεται θ αντίςτοιχθ κζςθ και ειδικότθτα.
Εν προκειμζνω, ο εν λόγω υπάλλθλοσ κατείχε οργανικι κζςθ θλεκτρολόγου
ΔΕ ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. και μετατάγθ ςτθ κζςθ ΣΕ με τθν υπ’ αρικ. 23/05-02-2016
δθλαδι εντόσ τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ απλά ςε ανϊτερθ κατθγορία.
Ζτςι, εφαρμόηεται ο Ο.Ε.Τ. τθσ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με το ά. 54 του
οποίου προβλζπεται ότι:
«1.- Μεταβολι του κλάδου ι τθσ κατθγορίασ ι τθσ ειδικότθτασ που ανικει ο
μιςκωτόσ (μετάταξθ) γίνεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Επιχείρθςθσ
φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου, εφόςον υπάρχει κενι οργανικι
κζςθ και ο μεταταςςόμενοσ ζχει τα προςόντα ι τθ ςχετικι εμπειρία για τθν
κατάλθψθ κζςθσ ςτθν οποία μετατάςςεται.

2.- Για τθν μετάταξθ κα πρζπει να εκφράςουν γραπτϊσ τισ απόψεισ τουσ, ο
Διευκυντισ τθσ Επιχείρθςθσ και ο Προϊςτάμενοσ Υπθρεςίασ ςτθν οποία
ανικει ο εργαηόμενοσ.

3.- Οι υπάλλθλοι μετατάςςονται με τον μιςκό που αμείβονται κατά τθν
θμερομθνία τθσ μετάταξθσ .
Αν ο μιςκόσ ςτον οποίο μετατάςςονται, είναι ανϊτεροσ του μιςκοφ που
κατζχει, μετατάςςεται με το μιςκό αυτό».

Ωςτόςο, ωσ προσ το μιςκολογικό κακεςτϊσ, κα εφαρμοςτεί ο ν.4354/2015
κακόςον είναι ανϊτερθσ τυπικισ ιςχφοσ από τον Ο.Ε.Τ. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
Αλεξανδρείασ ο οποίοσ ςυντάςςεται με απόφαςθ του Δ.. τθσ επιχείρθςθσ
και αποτελεί κανονιςτικι διοικθτικι πράξθ.
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Επομζνωσ, ωσ προσ τθ μιςκολογικι κατάταξθ του υπαλλιλου κα
εφαρμοςτοφν τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα από το ν. 4354/2015 (ά. 9 και ά.
10).

ΤΜΠΕΡΑΜΑ
1. Θ επιχείρθςθ δεν κα ςυνεχίςει να πλθρϊνει τισ αμοιβζσ των
εργαηομζνων ζτςι όπωσ τισ πλιρωνε χωρίσ να προβεί ςε περαιτζρω μείωςθ
του 25% ζωσ 31-12-2016 όπωσ αναφζρεται ςτθν υπ’ αρικ. 20/ΕΡ-ΔΙ2010
αλλά κα εφαρμόςει τον ν. 4354/2015 και οι αποδοχζσ των εργαηομζνων κα
διαμορφωκοφν ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα από τον
ν.4354/2015 (ά. 14).
Όςον αφορά τθν καταβολι του ανκυγιεινοφ επιδόματοσ, αυτι κα γίνει
βάςει του ά. 18 του ν.4354/2015 το οποίο παραπζμπει ςτο ά. 15 του
ν.4024/2011 κατ’ εξουςιοδότθςθ του οποίου ζχει εκδοκεί θ ΤΑ 2/5//2014
(ΦΕΚ Β’ 2012/2014).
2. Εφαρμοηομζνων των διατάξεων του ν. 4354/2015 (ά. 9,11,26,27)
ςυνάγεται ότι θ επιχείρθςθ κα προβεί ςε μιςκολογικι και βακμολογικι
εξζλιξθ των υπαλλιλων τθσ από 1-1-2018 κακόςον μετά τθ μιςκολογικι
κατάταξθ των υπαλλιλων κατά το ά. 9 του νόμου, θ μιςκολογικι εξζλιξθ
όλων

των

υπαλλιλων

αναςτζλλεται

μζχρι

τισ

31-12-2017

και

ενεργοποιείται εκ νζου μετά τθν 1-1-2018.
Επομζνωσ, μπορεί θ επιχείρθςθ να προβεί ςε μιςκολογικι κατάταξθ
ωςτόςο θ μιςκολογικι εξζλιξθ των υπαλλιλων κα γίνει μετά τθν 1.1.2018.
3. Δεν μπορεί να γίνει αναδρομικι καταβολι ςε ποςοςτό 15% όπωσ
προζβλεπε θ εν λόγω Κλαδικι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ ςτον χειριςτι
εκςκαπτικοφ μθχανιματοσ εφόςον εφαρμογι ζχουν μόνο οι διατάξεισ του
ν.4354/2015 ο οποίοσ ςχετικά με το επίδομα ανκυγιεινισ εργαςίασ
παραπζμπει ςτισ διατάξεισ του ν.4024/2011 ωσ ζχει αναφερκεί παραπάνω
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ενϊ δεν μπορεί να εφαρμοςτεί θ Κλαδικι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ
κακόςον ζχουν καταργθκεί οι Ε με το ά. 2 παρ. 4 τθσ ΠΤ 6/28-02-2012
και το ά. 31 παρ. 9 του ν.4024/2011.
4. Εφαρμόηεται πλζον ο ν. 4354/2015 ο οποίοσ παραπζμπει ςτον
ν.4024/2011 ςφμφωνα με τον οποίο δεν προβλζπεται αναδρομικι
καταβολι ςε ποςοςτό 15% του ανκυγιεινοφ επιδόματοσ ςτουσ υπαλλιλουσ
των ν.π.ι.δ. όπωσ είναι θ Δ.Ε.Τ.Α. άρα οφτε ςτο χειριςτι εκςκαπτικοφ
μθχανιματοσ.
Δεν αςκεί επιρροι πλζον οφτε θ εκδοκείςα υπ’ αρικ. 587/ΑΦ/2013
δικαςτικι απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Βζροιασ οφτε θ
μεταγενζςτερθ

υπ’

αρικ.

20/ΕΡ-ΔΕ/2016

δικαςτικι

απόφαςθ

του

Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Βζροιασ.
5. Για τθ μετάταξθ του εν λόγω υπαλλιλου από τθν κατθγορία ΔΕ ςτθν
κατθγορία ΣΕ, εφαρμόηεται το ά. 54 του Ο.Ε.Τ. τθσ επιχείρθςθσ.
Ωςτόςο, ωσ προσ το μιςκολογικό κακεςτϊσ κα εφαρμοςτεί ο ν.4354/2015
ωσ ανϊτερθσ τυπικισ ιςχφοσ από τον Ο.Ε.Τ. και κα εφαρμοςτοφν ωσ προσ
τθ μιςκολογικι κατάταξθ τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα από τον ν.4354/2015
(ά. 9 και 11).

Ακινα, 14/09/2016
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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