ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επί του με αρικμ. πρωτ.
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2468/2018
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. …….

ΘΕΜΑ: Αναγνώριςη προχπηρεςίασ τησ υπαλλήλου τησ Δ.Ε.Υ.Α. ………., κασ
…………….

************************

Αφοφ ζλαβα υπόψθ μου:
 τθν υπ’ αρικμ. 160/2018 ΑΔΣ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ……..,
 τθν υπ’ αρικμ. 17080/1306/2014 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ……… κακϊσ και
 το ςχετικό ερϊτθμα τθσ Δ.Ε.Υ.Α. …………. τουσ που μου απεςτάλθ μζςω
τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. παρακζτω παρακάτω τθν άποψθ μου επί του κρίςιμου
ηθτιματοσ τθσ αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ.
Ωσ προχπθρεςία, που αναγνωρίηεται για τθν εξζλιξθ των υπαλλιλων, που
υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Ν.4354/2015, ςτα μιςκολογικά κλιμάκια του
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άρκρου

9,

λαμβάνεται

θ

υπθρεςία

που

προςφζρεται

ςε φορείσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7 των κρατϊν - μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και ςτουσ επίςθμουσ κεςμοφσ και όργανα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ δημοςίου ή ιδιωτικοφ
δικαίου αορίςτου ή οριςμζνου χρόνου παρ. 4α άρκρο 11 Ν. 4354/2015,
όπωσ αντικαταςτάκθκε από τότε που ίςχυςε από τθν παρ.2 του άρκρου 35
του Ν.4484/17.
Πρόκειται για υπθρεςία που ζχει παραςχεκεί ςτουσ εξήσ φορείσ: Κεντρικι
Διοίκθςθ ι Δθμόςιο ι Κράτοσ: περιλαμβάνει τθν Προεδρία τθσ Δθμοκρατίασ,
τα Υπουργεία και τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, κακϊσ και τισ Ανεξάρτθτεσ
Αρχζσ που δεν ζχουν νομικι προςωπικότθτα. Για λόγουσ ςτατιςτικισ
ταξινόμθςθσ, θ Βουλι των Ελλινων περιλαμβάνεται και αυτι ςτθν Κεντρικι
Διοίκθςθ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό τθσ, ωσ προσ τον προχπολογιςμό
εξόδων και τον ιςολογιςμό-απολογιςμό αυτισ, ςτουσ Οργανιςμοφσ
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτα
ΝΠΔΔ, ςτα ΝΠΙΔ, 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 ι
επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, από κρατικοφσ
πόρουσ κατά πενιντα τοισ εκατό (50%) τουλάχιςτον του ετιςιου
προχπολογιςμοφ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Κζντρων Πρόλθψθσ των
Εξαρτιςεων και Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ, ςτισ Δθμόςιεσ
Επιχειριςεισ, Οργανιςμοφσ και Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται
ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005
(Α'314),

οι

εκπαιδευτικοί

τθσ

πρωτοβάκμιασ

και

δευτεροβάκμιασ

εκπαίδευςθσ, οι υπάλλθλοι τθσ Γραμματείασ των Δικαςτθρίων και
Ειςαγγελιϊν, των Ζμμιςκων Υποκθκοφυλακείων και Κτθματολογικϊν
Γραφείων τθσ χϊρασ, οι ιατροί υπθρεςίασ υπαίκρου και οι μόνιμοι αγροτικοί
ιατροί, οι υπάλλθλοι τθσ Βουλισ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτον
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Κανονιςμό τθσ, οι υπάλλθλοι και το ειδικό επιςτθμονικό προςωπικό των
Ανεξάρτθτων Διοικθτικϊν Αρχϊν (Α.Δ.Α.), τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, τθσ
Επιτροπισ Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και Ελζγχων, οι υπάλλθλοι των Τοπικϊν
Ενϊςεων Διμων και Κοινοτιτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και Περιφερειακϊν Ενϊςεων
Διμων (Π.Ε.Δ.) τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδοσ (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τθσ
Ζνωςθσ Περιφερειϊν Ελλάδοσ (ΕΝ.Π.Ε), οι υπάλλθλοι των Γενικϊν και
Τοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων, το προςωπικό των νομικϊν
προςϊπων τθσ Ανατολικισ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ του Χριςτοφ, των
εξομοιοφμενων προσ αυτά κατά τθν παρ. 3 του άρκρου 63 του ν. 3801/2009
(A' 163) των λοιπϊν εκκλθςιϊν, δογμάτων και κατά το άρκρο 13 του
Συντάγματοσ

γνωςτϊν

κρθςκειϊν,

που

επιβαρφνει

τον

Κρατικό

Προχπολογιςμό, οι μετακλθτοί υπάλλθλοι, οι ειδικοί ςφμβουλοι και
ςυνεργάτεσ, κακϊσ και οι επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ
του Πρωκυπουργοφ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ τθσ Κυβζρνθςθσ, τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Συντονιςμοφ, των Πολιτικϊν Γραφείων των μελϊν τθσ
Κυβζρνθςθσ, των Υφυπουργϊν, των Γενικϊν, Αναπλθρωτϊν Γενικϊν και
Ειδικϊν Γραμματζων των Υπουργείων, των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, των
αιρετϊν οργάνων των Ο.Τ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, κακϊσ και των
Διοικθτϊν, Υποδιοικθτϊν, Προζδρων, Αντιπροζδρων ι Διευκυνόντων
Συμβοφλων των νομικϊν προςϊπων που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του
παρόντοσ, τα μζλθ του Ειδικοφ Τεχνικοφ Εργαςτθριακοφ Προςωπικοφ
(Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., μζχρι τθν ζκδοςθ του προεδρικοφ διατάγματοσ που
προβλζπεται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 29 του ν. 4009/2011 (A'
195) και οι δικθγόροι που παρζχουν υπθρεςίεσ με ςχζςθ πάγιασ και
περιοδικισ ζμμιςκθσ εντολισ ςτουσ φορείσ που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του
παρόντοσ.

Μετά τθν αρχικι κατάταξθ των υπαλλιλων τθν 31.12.2015, αλλά και ςτισ
περιπτϊςεισ υπαλλιλων που διορίηονται μετά τθν 1.1.2016, είναι δυνατή η
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αναγνώριςη προχπηρεςίασ (ανεξαρτιτωσ του τυπικοφ προςόντοσ με το
οποίο διανφκθκε), που ζχει προςφερθεί ςτουσ ανωτζρω αναλυτικά
παρατιθζμενουσ φορείσ ( δθλαδι Δθμόςιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ.
Α' του ν. 3429/2005) των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςχζςθ
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου ι οριςμζνου
χρόνου, αποκλειομζνων ςε κάθε περίπτωςη των ςυμβάςεων μίςθωςησ
ζργου. Ειδικότερα, ςτην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ 6/5/2016 Εγκφκλιο
τθσ Διεφκυνςθσ Ειςοδθματικισ Πολιτικισ του Υπουργείου Οικονομικϊν με
θζμα «Παροχι οδθγιών για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄
του ν. 4354/2015 (176 /Α΄). Σχετ. : Η αρικμ. 2/1015/Δ», αναφζρεται ότι: «Με
τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 (ς.ς. του Ν. 4354/2015) ορίηεται θ προχπθρεςία, που
αναγνωρίηεται για τθν εξζλιξθ των υπαλλιλων ςτα μιςκολογικά κλιμάκια του
άρκρου 9. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 26, κατά τθν
πρώτθ εφαρμογι του νζου νόμου, θ

μιςκολογικι κατάταξθ των

υπθρετοφντων υπαλλιλων πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα τυπικά τουσ
προςόντα, το χρόνο υπθρεςίασ ςτο φορζα που υπθρετοφν, κακώσ και το
χρόνο υπθρεςίασ που ζχει αναγνωριςτεί από το φορζα αυτόν μζχρι και ςτισ
31-12-2015. Μετά τθν αρχικι κατάταξθ των υπαλλιλων αυτών, αλλά και
ςτισ περιπτώςεισ υπαλλιλων που διορίηονται μετά τθν 1-1-2016, είναι
δυνατι θ αναγνώριςθ προχπθρεςίασ (ανεξαρτιτωσ του τυπικοφ προςόντοσ
με το οποίο διανφκθκε) που ζχει προςφερκεί ςε φορείσ που κατά τθν
θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του κοινοποιοφμενου νόμου αναφζρονται ςτθν
παρ. 1 του άρκρου 7 (Δθμόςιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του ν.
3429/2005) των κρατών - μελών τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςχζςθ
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου ι οριςμζνου
χρόνου (αποκλειομζνων ςε κάκε περίπτωςθ των ςυμβάςεων μίςκωςθσ
ζργου).

Επιςθμαίνεται

διακεςιμότθτασ,

άνευ

ότι

ςτθν

αποδοχών

περίπτωςθ
κ.λ.π.

δεν

που

χρόνοσ

αναγνωρίηεται

αργίασ,
για

τθ

βακμολογικι εξζλιξθ του υπαλλιλου, ςφμφωνα πάντα με τισ διατάξεισ του
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υπαλλθλικοφ κώδικα, δεν αναγνωρίηεται οφτε και για τθ μιςκολογικι του
εξζλιξθ».

Εκ των ανωτζρω διατάξεων αλλά και από τθσ ρθτι διατφπωςθ τθσ ωσ άνω
εγκυκλίου προκφπτει με ςαφινεια ότι ουδόλωσ δφναται να αναγνωριςκεί
προχπθρεςία, που ζχει διανυκεί ςτον αμιγϊσ ιδιωτικό τομζα αλλά οφτε
προχπθρεςία που ζχει παραςχεκεί υπό μορφι ςφμβαςθσ ζργου. Επομζνωσ,
η Δ.Ε.Υ.Α. ……. δεν δφναται νόμιμα να αναγνωρίςει την προχπηρεςία τησ
κασ ……………..
Διαφορετικι είναι θ απάντθςθ ςτθν περίπτωςθ που οι επίμαχεσ περίοδοι
από 01.08.2008 ζωσ 31.07.2009 και από 03.08.2009 ζωσ 31.07.2010
περιλαμβάνονται ςτθν αμετάκλθτθ 51/2012 απόφαςθ του Μονομελοφσ
Πρωτοδικείου …….. Στθν περίπτωςθ που με τθν εν λόγω δικαςτικι απόφαςθ
αναγνωρίηεται οτι οι ωσ άνω ςυμβάςεισ ζργου υπζκρυπταν ςυμβάςεισ
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, τότε θ Δ.Ε.Υ.Α. …….. οφείλει να αναγνωρίςει τθν εν
λόγω προχπθρεςία εφόςον θ εν λόγω προχπθρεςία ζχει διανυκεί με τα ίδια
τυπικά προςόντα τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικει θ υπάλλθλοσ κατά τθν
ζνταξι τθσ (ςυναφϊσ βλ. τθν Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξθ 237/2014).
Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν περίπτωςθ αυτι το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
……………. οφείλει να λάβει υπόψθ το δεδικαςμζνο που απορρζει από τθν
δικαςτικι απόφαςθ κακ’ όςον αφορά ςτθ φφςη τησ ςχζςησ εργαςίασ και να
θεωρήςει ότι η προχπηρεςία διανφθηκε με ςχζςη εξαρτημζνησ εργαςίασ,
εν ςυνεχεία δε να οφείλει να εξετάςει αν θ εν λόγω προχπθρεςία ζχει
διανυκεί με τα ίδια τυπικά προςόντα τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικει ο
υπάλλθλοσ κατά τθν ζνταξι του (ςχετ. βλ. ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.
31.35/1735/19450/10.09.2013). Στην περίπτωςη καταφατικήσ απάντηςησ
το κρίςιμο χρονικό διάςτημα κατά το οποίο η κα …………. παρζςχε την
εργαςία τησ ςτη Δ.Ε.Υ.Α. ………. οφείλει να τησ αναγνωριςθεί ωσ
προχπηρεςία.
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Επιςημαίνεται ότι ςφμφωνα με την παρ. 4 του ά. 11 του Ν. 4354/2015 τα
οικονομικά

αποτελζςματα

τησ

αναγνώριςησ

ιςχφουν

από

την

ημερομηνία υποβολήσ τησ ςχετικήσ αίτηςησ και όλων των απαραίτητων
δικαιολογητικών ςτην αρμόδια υπηρεςία.

Αθήνα, 23/11/2018
Ο γνωμοδοτών δικηγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρησ
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