ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ετέθη από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης προς της Ένωση
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ερώτημα για την
παροχή νομικής γνωμοδότησης ως εξής:
«Υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. η οποία διορίστηκε την 6-11-2020 με την 3Κ/2018 με
ειδικότητα Τ.Ε. Οικονομικού η οποία έχει 3 έτη και 7 μήνες προϋπηρεσία στην
Αγροτική Τράπεζα από 09-01-2009 έως και 27-07-2012. Ερωτάται εάν
αναγνωρίζεται η ως άνω προϋπηρεσία για την μισθολογική εξέλιξη κατάταξη του
υπαλλήλου.»
Κατά τη γνώμη μας προσήκει η κάτωθι απάντηση.

***

Ι. Αναγνώριση σύμφωνα με τον ν. 4354/2015
Κατ’ άρθρ. 11 παρ. 4 ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», (Α΄176) ορίσθηκε
ότι:
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«4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9,
λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του
άρθρου 7 των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους
επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης
εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Για
υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για
μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του
συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας
απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό
της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για
τριακόσιες (300) ημέρες, ο μήνας για είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα για
έξι (6) ημέρες εργασίας...
β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι
να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής
παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του
υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά
αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και
όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

ii. Κατ’ άρθρ. 7 παρ. 1 ν. 4354/2015 υπό τον τίτλο «Μισθολογικό πεδίο εφαρμογής»
ορίζεται ότι :
«1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι
υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
και ορισμένου χρόνου:
α) των φορέων της περίπτωσης στ` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α`
143),
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β) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της περίπτωσης γ` της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/ 2014 (Α` 143),
γ) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.),
δ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου
βαθμού,
ε) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος,
ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή
αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της
Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από
κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Πρόληψης των
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
ζ) των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιρειών (Δ.Ε.Κ.Ο.),
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του
ν.3429/2005 (Α`314).
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος:...
δ) οι Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμοί και Ανώνυμες Εταιρείες (Δ.Ε.Κ.Ο.), που
υπάγονται, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, στο πεδίο
εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β` του ν. 3429/2005 (Α` 314), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28...»
H «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής ATE) ιδρύθηκε το 1929 με
αποκλειστικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός
κοινωφελούς χαρακτήρα.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ιδρυτικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος
ν.4332/1929, η Α.Τ.Ε. αποτελεί αυτόνομο τραπεζικό οργανισμό κοινωφελούς
χαρακτήρα με σκοπό την ενάσκηση της αγροτικής πίστεως σε όλες της μορφές της,
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την ενίσχυση της συνεταιριστικής οργανώσεως και τη βελτίωση των όρων
διεξαγωγής των γεωργικών εν γένει και συναφών εργασιών. Με τις διατάξεις των
άρθρων 8 έως 15 του καταστατικού ν.4332/1929 καθιερώθηκε υπέρ της Α.Τ.Ε. σειρά
ειδικών

προνομίων,

περιλαμβάνεται

και

ουσιαστικών
η

καθιέρωση

και

δικονομικών,

της

μεταξύ

αποκλειστικής

των

οποίων

αρμοδιότητας

του

ειρηνοδικείου του τόπου της έδρας του επισπεύδοντος την εκτέλεση καταστήματος,
υποκαταστήματος ή πρακτορείου ή ανταποκριτή της τράπεζας, ως αρμοδίου
δικαστηρίου για την εκδίκαση της ανακοπής κατά της εκτελέσεως, με σκοπό τη
διευκόλυνση και αποτελεσματικότερη εξασφάλιση της Α.Τ.Ε. Αργότερα με σειρά
νομοθετικών διατάξεων, μεταβλήθηκε ο νομικός χαρακτήρας και η δομή της Α.Τ.Ε.
Αρχικά με το άρθρο 8 ν.1697/1987 επεκτάθηκε ο σκοπός της Α.Τ.Ε. στη διενέργεια
οποιασδήποτε τραπεζικής εργασίας στο πλαίσιο του καταστατικού της κατόπιν
αποφάσεων των νομισματικών αρχών. Στη συνέχεια, με το άρθρο 26 παρ.1
ν.1914/1990, η Α.Τ.Ε. μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία και προβλέφθηκε η
κατάρτιση του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανώνυμων
τραπεζικών εταιρειών και η έγκρισή του με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Γεωργίας, ενώ εισήχθη και στο Χρηματιστήριο και τέλος με το
ν.2076/1992, ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 89/646/ΕΟΚ.
Η Αγροτική Τράπεζα εξάλλου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 51
Ν.1892/1990, Ν. 4332/1929, περί συστάσεως της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος
και άρθρο 26 Ν.1914/1990, περιλαμβανόταν εξ ολοκλήρου στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, από τον οποίο, όμως, εξαιρέθηκε, κατά ένα μέρος, σύμφωνα με το ΠΔ
307/1996, το οποίο εκδόθηκε με βάση τα άρθρα 30 Ν.1914/1990 και 22
Ν.1947/1991. Ειδικότερα, με το ΠΔ 307/1995, ορίσθηκε ότι "n Αγροτική Τράπεζα της
Ελλάδος A.Ε. εξαιρείται από τις διατάξεις που αφορούν τον δημόσιο τομέα, όπως
αυτός επαναοριοθετήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 51 Ν. 1892/1990 και
συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 4 Ν. 1943/1991, πλην των αναφερομένων
στις προσλήψεις προσωπικού (ΑΠ 797/2015).
Περαιτέρω σύμφωνα με την παρ. 5 ν. 3429/2005 περί οργάνωσης. λειτουργίας,
διοίκησης, κρατικής εποπτείας των ΔΕΚΟ ορίζεται ότι «Το Κεφάλαιο Β' του νόμου
αυτού εφαρμόζεται: α) στις ανώνυμες εταιρείες των οποίων μετοχές έχουν
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εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά (χρηματιστήριο), εφόσον
το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν
να συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο με οποιοδήποτε ποσοστό
συμμετοχής,..»
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) Α.Ε. υπάγεται
στους φορείς του Κεφαλαίου Β’ ν. 3429/20051, οι οποίοι κατ’ άρθρ. 7 παρ. 2
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των μισθολογικών διατάξεων του ν.
4354/2015, και επομένως και από την αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρ. 11 ν. 4354/2015.
Δεν είναι λοιπόν δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας στην Αγροτική Τράπεζα
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015.

ΙΙ. Αναγνώριση προϋπηρεσίας που παρασχέθηκε σε φορείς εκτός δημοσίου τομέα
(ΠΔ 69/2016)
Στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 69/2016 υπάγονται (άρθρο 1)- μεταξύ άλλων και οι
υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.
3584/2007 (Α` 143), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ως άνω Κώδικα.
Τέτοιοι νοούνται και οι υπάλληλοι των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).
Περαιτέρω, με το ΠΔ 69/2016 επιτρέπεται η αναγνώριση προϋπηρεσίας - και των
υπαλλήλων Δ.Ε.Υ.Α. - υπό την έννοια α) άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος ή
απασχόληση με έμμισθη εντολή ή/και β) εξαρτημένης μισθωτής εργασίας (άρθρο
2).
Προϋποθέσεις είναι α) να έχει αποκτηθεί [η προϋπηρεσία] μετά την απόκτηση
του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην
οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της
1

βλ. και Εγκύκλιο Υπ. Οικ «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4024/2011»
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άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, και β) να είναι συναφής με
τα καθήκοντα που έχουν αναλάβει στη Δ.Ε.Υ.Α. και η οποία (συνάφεια) κρίνεται σε
σχέση με τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν
κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν.
Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1,
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους
απασχόλησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αφορά σε εργασιακή
σχέση μερικής απασχόλησης, ο αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται
αντιστοίχως.
Οι υπάλληλοι, στους οποίους αναγνωρίζεται προϋπηρεσία της παραγράφου 1,
εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του
καταληκτικού βαθμό. Μετά την ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της προϋπηρεσίας
συνυπολογίζεται ως πλεονάζων στο βαθμό που εντάσσεται ο υπάλληλος.
Στους υπαλλήλους που κατέχουν ήδη κατά τη δημοσίευση του παρόντος τον
καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο
βαθμό αυτό.
Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου για τη
βαθμολογική ένταξη οργάνου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου. Η βαθμολογική ένταξη ανατρέχει στον χρόνο κρίσης του οικείου
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

-

Διαδικασία αναγνώρισης με το ΠΔ 69/2016

Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία του άρθρου 2 του Πδ 69/2016, ο
ενδιαφερόμενος

υπάλληλος

υποβάλλει

αίτηση

στην

αρμόδια

Διεύθυνση

Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά. Η αίτησή του, προκειμένου να εξεταστεί,
πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
5 ΠΔ 69/2016 δικαιολογητικά. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας του άρθρου 2
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μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε άλλη
υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει ήδη αναγνωριστεί. Οι έννομες
συνέπειες που απορρέουν από την αναγνώριση προϋπηρεσίας του άρθρου 2 δεν
αίρονται σε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής του υπαλλήλου. Οι αιτήσεις
αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από
την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.

Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και όσους
απασχολούνται με έμμισθη εντολή είναι τα ακόλουθα:
α) Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία
να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή
είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος.
β) Εφόσον η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν
είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια
άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι
πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου
επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
γ) Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η επαγγελματική ταυτότητα ή η
έκδοση βεβαίωσης της περίπτωσης (β) δεν προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση
του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία, από τα οποία να
προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η συνάφειά της σύμφωνα
με το άρθρο 5. Ως στοιχεία που μπορεί να προσκομίσει ο αιτών υπάλληλος
αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου,
βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής
υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
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δ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι
έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το
χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις
διατάξεις του παρόντος.

Τα δικαιολογητικά για τους παρέχοντες μισθωτή υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι
πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου
επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτούνται, καθώς και βεβαίωση
του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης και το είδος της εργασίας.
β) Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της
απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο
απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης
του υπαλλήλου.
γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι
έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το
χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις
διατάξεις του παρόντος.

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει στην εξέταση των δικαιολογητικών των
παραγράφων 2 και 3 και αποφαίνεται επί της αιτήσεως εντός τριών (3) μηνών από
την παραπομπή σε αυτό του σχετικού ερωτήματος. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη
σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διατύπωση σύμφωνης
γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Με την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου
προϋπηρεσίας του άρθρου 2 πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο
συνυπολογισμός της ως πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό που ήδη κατέχει ο
υπάλληλος.
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Η προϋπηρεσία του εν λόγω υπαλλήλου στην Αγροτική Τράπεζα μπορεί να
αναγνωρισθεί σύμφωνα με το ΠΔ 69/2016 εφόσον πληρούνται οι νόμιμες, ως
άνω προρρηθείσες, προϋποθέσεις.

Αθήνα, 19-01-2021
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάνος Ζυγούρης
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