ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ

Δηέζε απφ ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ην θάησζη εξψηεκα γηα ηε
ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο:
«Δπυηάηαι εάν είναι εθικηψ βεβαίυζη πποχπηπεζίαρ απψ ηον Ο.Α.Κ. ΑΔ, εάν
είναι εθικηψ να αναγνυπιζηεί η πποχπηπεζία ηος αιηοωμενος ςπαλλήλος και να
γίνει καηάηαξη ηος ζε ανϊηεπο μιζθολογικψ κλιμάκιο.»
Καηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***
i. Καη’ άπθπ. 11 παπ. 4 ν. 4354/2015 «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ,
κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο
δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ», (Α΄176) νξίζζεθε φηη:
«4.α. Χο πξνυπεξεζία, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα ηελ εμέιημε ησλ ππαιιήισλ, πνπ
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ άξζξνπ 9,
ιακβάλεηαη η ςπηπεζία πος πποζθέπεηαι ζε θοπείρ ηηρ παπαγπάθος 1 ηος
άπθπος 7 ηυν κπαηϊν - μελϊν ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ, καθϊρ και ζηοςρ
επίζημοςρ θεζμοωρ και ψπγανα ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ, με ζσέζη εξαπηημένηρ
επγαζίαρ δημοζίος ή ιδιυηικοω δικαίος αοπίζηος ή οπιζμένος σπψνος. Γηα
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κε κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο, αλαγλσξίδεηαη γηα
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κηζζνινγηθή εμέιημε ηφζνο ρξφλνο, φζνο πξνθχπηεη απφ ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ
ζπλφινπ ησλ σξψλ εξγαζίαο δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ σξψλ εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο
πνπ ηζρχεη γηα ηνλ αληίζηνηρν θιάδν ππαιιήισλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
αλαγλσξηδφκελεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα ππεξεζίαο ην έηνο ινγίδεηαη γηα
ηξηαθφζηεο (300) εκέξεο, ν κήλαο γηα είθνζη πέληε (25) εκέξεο θαη ε εβδνκάδα γηα έμη
(6) εκέξεο εξγαζίαο...
β. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλσηέξσ πξνυπεξεζηψλ, είλαη
λα κελ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε θακίαο άιιεο νηθνλνκηθήο
παξνρήο ή αλαγλψξηζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο.
Ζ αλαγλψξηζε ησλ αλσηέξσ πξνυπεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη ηα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη φισλ
ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ.»

ii. Καη’ άπθπ. 7 παπ. 1 ν. 4354/2015 ππφ ηνλ ηίηιν «Μηζζνινγηθφ πεδίν εθαξκνγήο»
νξίδεηαη φηη :
«1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη νη κφληκνη θαη δφθηκνη πνιηηηθνί δεκφζηνη
ππάιιεινη, θαζψο θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ
θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ:
α) ησλ θνξέσλ ηεο πεξίπησζεο ζη` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014 (Α`
143),
β) ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ (Α.Γ.Α.), ηεο πεξίπησζεο γ` ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/ 2014 (Α` 143),
γ) ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Ο.Κ.Α.),
δ) ηυν Οπγανιζμϊν Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ (Ο.Τ.Α.) ππϊηος και δεωηεπος
βαθμοω,
ε) ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.),
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ζη) ηυν Νομικϊν Πποζϊπυν Ιδιυηικοω Γικαίος (Ν.Π.Ι.Γ.) πος ανήκοςν ζηο
κπάηορ, ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Τ.Α.- καηά ηην έννοια ηηρ επίηεςξηρ κπαηικοω ή
δημψζιος ή αςηοδιοικηηικοω ζκοποω, εποπηείαρ, διοπιζμοω και ελέγσος ηηρ
πλειοτηθίαρ ηηρ Γιοίκηζήρ ηοςρ- ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%)
ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κέληξσλ
Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο
δ) ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, Οξγαληζκψλ θαη Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ (Γ.Δ.Κ.Ο.),
πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηος Κεθαλαίος Α` ηος
ν.3429/2005 (Α`314).
..»
iii. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ απ. ππυη. 2/31029/ΓΔΠ/ 06-05-2016 Δγκωκλιο ηηρ
Α.Α.Γ.Δ. κε ζέκα «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Κεθαιαίνπ Β' ηνπ λ. 4354/2015 (176 /Α').» αλαθνξηθά κε ην άξζξν 11 . 4354/2015
νξίζζεθε φηη:
«Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4. νξίδεηαη ε πξνυπεξεζία, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα ηελ
εμέιημε ησλ ππαιιήισλ ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ άξζξνπ 9. χκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ, ε
κηζζνινγηθή θαηάηαμε ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα
κε ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα, ην ρξφλν ππεξεζίαο ζην θνξέα πνπ ππεξεηνχλ, θαζψο
θαη ην ρξφλν ππεξεζίαο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ην θνξέα απηφλ κέρξη θαη ζηηο
31-12-2015. Μεηά ηελ αξρηθή θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ απηψλ,

αιιά θαη ζηηο

πεξηπηψζεηο ππαιιήισλ πνπ δηνξίδνληαη κεηά ηελ 1-1-2016, είλαη δπλαηή ε
αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο (αλεμαξηήησο ηνπ ηππηθνχ πξνζφληνο κε ην νπνίν
δηαλχζεθε) πνπ έρεη πξνζθεξζεί ζε θνξείο πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο
ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 (Γεκφζην, ΟΣΑ,
ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ θαη ΓΔΚΟ θεθ. Α` ηνπ λ.

3429/2005) ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ (απνθιεηνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ
κίζζσζεο έξγνπ). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξφλνο αξγίαο,
δηαζεζηκφηεηαο, άλεπ απνδνρψλ θ.ι.π. δελ αλαγλσξίδεηαη γηα ηε βαζκνινγηθή εμέιημε
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ηνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα, δελ
αλαγλσξίδεηαη νχηε θαη γηα ηε κηζζνινγηθή ηνπ εμέιημε.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλσηέξσ πξνυπεξεζηψλ, είλαη λα
κελ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε θακίαο άιιεο νηθνλνκηθήο παξνρήο
(θαηαβνιή απνδεκίσζεο) ή αλαγλψξηζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο.
Ζ αλαγλψξηζε ησλ αλσηέξσ πξνυπεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
ππεξεζηαθνχ

ζπκβνπιίνπ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη

. Δηδηθφηεξα, ε

πξνυπεξεζία γηα ηελ αλαγλψξηζε κηζζνινγηθήο εμέιημεο απνδεηθλχεηαη, πέξα απφ
ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ ελζήκσλ θαη απφ

πηζηνπνηεηηθά ησλ αξκφδησλ

Τπεξεζηψλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία θαη ζηα νπνία ζα πξέπεη
λα αλαθέξνληαη :
• νη απνθάζεηο πξφζιεςεο θαη απφιπζεο,
• ε ηδηφηεηα κε ηελ νπνία ππεξέηεζαλ,
• ε ζρέζε εξγαζίαο,
• ην σξάξην εξγαζίαο (πιήξεο ή κεησκέλν), θαζψο θαη
• ε δηάξθεηα ησλ πξνυπεξεζηψλ απηψλ.
Γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κε κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο, αλαγλσξίδεηαη γηα
κηζζνινγηθή εμέιημε ηφζνο ρξφλνο, φζνο πξνθχπηεη απφ ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο
ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ εξγαζίαο δηα

ηνπ αξηζκνχ ησλ σξψλ εβδνκαδηαίαο

απαζρφιεζεο πνπ ηζρχεη γηα ηνλ αληίζηνηρν θιάδν ππαιιήισλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο αλαγλσξηδφκελεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα ππεξεζίαο ην έηνο ινγίδεηαη σο
ηξηαθφζηεο εκέξεο, ν κήλαο ινγίδεηαη σο είθνζη πέληε εκέξεο θαη ε εβδνκάδα σο έμη
εκέξεο εξγαζίαο.»

iv. χκθσλα κε ηελ παπ. 2 άπθπ. 7 ν. 4354/2015 φηη:
«2. Γεν ςπάγονηαι ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο:...
δ) νη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, Οξγαληζκνί θαη Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Γ.Δ.Κ.Ο.), πνπ
ππάγνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζην πεδίν εθαξκνγήο
4

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαλαίος Β` ηος ν. 3429/2005 (Α` 314), φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28...»
v. Δπνκέλσο, αποκλειζηικέρ πποχποθέζειρ για ηην αναγνϊπιζη πποχπηπεζίαρ
ππαιιήινπ θαη’ άξζξ. 11 παξ. 4 λ. 4354/2015 είλαη α) ε πξνυπεξεζία ζε Φνξείο ηεο
παξ. 1 άξζξ. 7 λ. 4354/2015 (Γεκφζην, ΟΣΑ, ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ θαη ΓΔΚΟ θεθ. Α’ Ν.
3429/2005) ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, β) ε πξνυπεξεζία λα έρεη
παξαζρεζεί ζηα πιαίζηα εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ (αποκλειψμενυν ζε κάθε πεπίπηυζη ηυν
ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος – ππβλ. απ. ππυη. 2/41738/26-11-2019 έγγπαθο
ΥΠΟΙΚ)

vi. Ο ΟΑΚ ΑΔ ηδξχζεθε ην 2013 κε ηελ αξ. Αξηζκ. Γ16γ/364/15/256/Γ/18-06-2013
Απφθαζε

ησλ

Τπνπξγψλ

Οηθνλνκηθψλ-

Αλάπηπμεο,

Αληαγσληζηηθφηεηαο,

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ «Πξάμε πγρψλεπζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ
ηδησηηθνχ δηθαίνπ «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΚΡΖΣΖ» θαη
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ
ΓΤΣΗΚΖ ΚΡΖ− ΣΖ» κε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο – χζηαζε αλψλπκεο εηαηξείαο
ππφ ηελ επσλπκία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (Β’ 1473) σο ανϊνςμη εηαιπεία, κε ηελ επσλπκία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν
«Ο.Α.Κ. Α.Δ.», κε έδξα ην Γήκν Υαλίσλ Κξήηεο θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ ηνκέα Τπνδνκψλ. Να ζεκεησζεί φηη ν ΟΑΚ ΑΔ ενηάζζεηαι
ζηο Μηηπϊο Φοπέυν Γενικήρ Κςβέπνηζηρ φπσο ηεξείηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ.
Αθνινχζσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο σο άλσ ζπζηαηηθήο πξάμεο πνπ αλαθέξεηαη
ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο, ηο Δλληνικψ Γημψζιο καηέσει ηο 51% ηος
μεηοσικοω κεθαλαίος ηος ΟΑΚ Α.Δ..
vii. Αλαθνξηθά κε ηελ ζπλεκκέλε βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο πνπ παξαζρέζεθε ζηνλ
ππάιιειν ηεο ΓΔΤΑΒΑ απφ ηνλ ΟΑΚ ΑΔ, εμεηαζηέν εάλ πξνυπεξεζία απηή δελ
έρεη παξαζρεζεί φπσο απαηηεί ην άξζξν 11 λ. 4354/2015 με ζσέζη εξαπηημένηρ
επγαζίαρ ιδιωηικού δικαίος οπιζμένος ή αοπίζηος σπόνος.
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Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 648 επ. ΑΚ θαη 6 ηνπ α.λ. 765/1943,
πνπ δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 38 ΔηζΝΑΚ, ζπλάγεηαη φηη ζωμβαζη
εξαπηημένηρ επγαζίαρ, ζηελ νπνία θαη κφλν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ππάξρεη φηαλ νη ζπκβαιιφκελνη απνβιέπνπλ ζηελ παξνρή ηεο
εξγαζίαο ηνπ κηζζσηνχ γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν κε κηζζφ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ
ηξφπν θαζνξηζκνχ θαη θαηαβνιήο απηνχ, ρσξίο επζχλε ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ
επίηεπμε νξηζκέλνπ απνηειέζκαηνο θαη αθφκε φηαλ ν κηζζσηφο ηειεί ζε εμάξηεζε
απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ην δηθαίσκα ηνπ ηειεπηαίνπ λα αζθεί
έιεγρν θαη επνπηεία σο πξνο ηνλ ηξφπν, ηφπν θαη ρξφλν παξνρήο ηεο εξγαζίαο θαη
ηελ επηκειή εθηέιεζή ηεο θαη κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξψηνπ λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο
αλαγθαίεο εληνιέο ή νδεγίεο ηνπ εξγνδφηε (βι. ελδ. ΑΠ 514/2020).
Αληηζέησο, φηαλ ην βαζηθφ αληηθείκελν ηεο ζπκβάζεσο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο
εξγαζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, ήηνη ην πξντφλ ηεο εξγαζίαο, ηφηε πξφθεηηαη γηα
ζωμβαζη έπγος, ζηελ νπνία δελ ελδηαθέξεη ε αλζξψπηλε ελέξγεηα ε νπνία παξάγεη
ην απνηέιεζκα (εξγαζία απηή θαζ’ εαπηή) , αιιά απηφ ηνχην ην απνηέιεζκά ηεο.
χκβαζε μιζθϊζευρ παποσήρ ανεξαπηήηυν ςπηπεζιϊν, ζηελ νπνία δελ έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ππάξρεη φηαλ ζε κία ζρέζε εξγαζίαο ν
εξγαδφκελνο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ακνηβή, ρσξίο φκσο λα ζπληξέρνπλ νη
αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο θαη ηα ζηνηρεία εμαξηήζεσο.
Δηδηθφηεξα ν θνξέαο ηεο εξγαζίαο δηαηεξεί πξσηνβνπιία θαη ειεπζεξία ελέξγεηαο
θαζνξίδνληαο ν ίδηνο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ, δειαδή ηνλ ηφπν, ην ρξφλν, ηνλ
ηξφπν θαη ηελ έθηαζε ηεο παξνρήο, κε ππνθείκελνο ζηνλ έιεγρν, ζηελ επνπηεία θαη
ζηελ εμάξηεζε ηνπ εξγνδφηνπ σο πξνο ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν παξνρήο
ηεο εξγαζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί ρσξίο φκσο θαη ζηελ ζχκβαζε απηή λα
απνθιείεηαη θάπνηα ραιαξή εμάξηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηνλ εξγνδφηε.

viii. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςηλ καο πξνθχπηεη φηη νη ππεξεζίεο παξέρνληαλ
ζηα πιαίζηα ζςμβάζευν παποσή ανεξαπηήηυν ςπηπεζιϊν , κε εκπηπηνπζψλ ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 11 λ. 4354/2015 (φπνπ απαηηείηαη ζράζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο).
Δνψτει ηυν ανυηέπυ, καηά ηη γνϊμη μαρ, αμθψηεπερ οι ζςμβάζειρ ηος
ςπαλλήλος ηηρ Γ.Δ.Υ.Α, Π.Π., αποηελοων ζςμβάζειρ παποσήρ ανεξαπηήηυν
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ςπηπεζιϊν, και επομένυρ δεν πληποωνηαι οι ζυπεςηικέρ πποχποθέζειρ για ηην
αναγνϊπιζη ηηρ υρ άνυ πποχπηπεζίαρ ζωμθυνα με ηην παπ. 4 άπθπ. 11 ν.
4354/2015 για ηη μιζθολογική εξέλιξη ηος ςπαλλήλος.

Αζήλα, 28-5-2021
Ο Ννκηθφο χκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
Πάλνο Επγνχξεο
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