ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΗ

Δηέζεζαλ απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (αξ. πξση. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
2722/26-3-2021) ηα θάησζη εξσηήκαηα γηα ηε ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο:
«Δύλαηαη ππάιιεινο λα ακείβεηαη ωο ΣΕ ΛΟΓΙΣΩΝ, ελώ έρεη πξνζιεθζεί ωο ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ, εθηειεί θαζήθνληα Δηνηθεηηθνύ θαη ζην
Οξγαλόγξακκα ηεο Επηρείξεζεο δελ πθίζηαηαη ζέζε ινγηζηή;
Δύλαηαη λα ηνπ ρνξεγεζεί ε αηηνύκελε πξνϋπεξεζία (63 κήλεο), ε νπνία είρε
θαηαγξαθεί ζηελ ππνβιεζείζα αίηεζε ηνπ πξνο ην ΑΕΠ, ελώ ηα επίζεκα
απνηειέζκαηα ηνπ θνξέα ηνλ θαηαηάζζνπλ ζηνπο επηηπρόληεο ζηε ζέζε ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ;
Η αλαγλώξηζε θαη θαη’ επέθηαζε, ε ρνξήγεζε πξνϋπεξεζίαο από πνίν όξγαλν
εγθξίλεηαη, ηίζεηαη δήηεκα ζπλάθεηαο ηεο απαζρόιεζεο κε ηα ηωξηλά ηνπ
θαζήθνληα θαη πνηνη θνξείο αλαγλωξίδνληαη πέξαλ ηωλ ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ;»

Δπί ησλ αλσηέξσ εξσηεκάησλ πξνζήθεη θαηά ηε γλψκε καο ε θάησζη απάληεζε.

***
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Ι. ύληοκο Ιζηορηθό
Σνλ Οθηψβξην ηνπ έηνπο 2019 ε Γ.Δ.Τ.Α. πξνέβε ζε πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ βάζεη ηεο πξνθήξπμεο 3Κ/18.
Σν λενδηνξηζζέλ πξνζσπηθφ θαηαηάρηεθε ζηα εηζαγσγηθά θιηκάθηα ηεο νηθείαο
θαηεγνξίαο

θαη

ηνπ

θιάδνπ

πνπ

πξνζειήθζε,

ζπλππνινγηδφκελεο

ηεο

αλαγλσξηζζείζαο πξνυπεξεζίαο απφ ην ΑΔΠ.
Με ην πέξαο 1,5 ρξφλνπ πεξίπνπ εξγαζίαο, ππάιιεινο αλήθσλ ζηα λενδηνξηδφκελα
άηνκα, κε ηελ πξναλαθεξζείζα πξνθήξπμε, επηηπρψλ ζηε ζέζε ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΧΝ ΥΧΡΗ ΔΜΠΔΗΡΗΑ, ζχκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο πίλαθεο ηνπ
ΑΔΠ, αηηείηαη ηελ ρνξήγεζε θαη αλαγλψξηζε ηεο δεισζείζαο πξνυπεξεζίαο ηνπ,
ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε πνπ ππέβαιε ζην ΑΔΠ (63 κήλεο), ηελ κηζζνινγηθή ηνπ
εμέιημε ιφγσ θαηνρήο πηπρίνπ ΣΔΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ, ρσξίο λα ππάξρεη αληίζηνηρε
νξγαληθή ζέζε ινγηζηψλ ζηελ Δπηρείξεζε θαη ρσξίο λα αζθεί αξκνδηφηεηεο θαη
θαζήθνληα ηέηνηνπ ηχπνπ ζηε Γ.Δ.Τ.Α.

ΙΙ. Δπί ηωλ θαη’ ηδίαλ ερωηεκάηωλ

Α. Δπί ηοσ πρώηοσ ερωηήκαηος
Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α., σο πξνο ηα κηζζνινγηθά δεηήκαηα, ππάγεηαη
ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηοσ λ. 4354/2015 (βι. άξζξ. 7 παξ. 1 πεξ. ζη’).
Καηά ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ λ. 4354/2015, νξίδεηαη φηη «Οη ππάιιεινη πνπ
απνζπψληαη ή κεηαθηλνχληαη απφ ην θνξέα ηνπο ζε άιιν θνξέα ιακβάλνπλ ηηο
κεληαίεο ηαθηηθέο απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο
ρνξήγεζήο ηνπο».
Καηά ην άρζρ. 8 παρ. 2 λ. 4354/2015 φηη «Οη ππάιιεινη πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα
θαηεγνξία θαη έρνπλ ην ίδην κηζζνινγηθά θιηκάθην δηθαηνχληαη ην βαζηθφ κηζζφ πνπ
αληηζηνηρεί ζε απηφ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη ε ζέζε ηνπο.»
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Καηά ην άξζξν 35 λ. 3584/2007 νξίδεηαη φηη «Ο ππάιιεινο εθηειεί ηα θαζήθνληα
ηνπ θιάδνπ γηα ηνλ νπνίν πξνζιήθζεθε.».
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, θαηά ηε γλψκε καο δελ είλαη δσλαηή ε ακοηβή ηοσ
σπαιιήιοσ –προζιεθζέληος πάληως ως ΓΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΩΝ ως ΣΔ ΛΟΓΙΣΩΝ.

Β. Δπί ηοσ δεσηέροσ ερωηήκαηος
Καη’ άρζρ. 11 παρ. 4 λ. 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. Ωο πξνϋπεξεζία, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα ηελ εμέιημε ησλ ππαιιήισλ, πνπ
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ άξζξνπ 9,
ιακβάλεηαη ε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη ζε θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
7 ηωλ θξαηώλ - κειώλ ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο, θαζώο θαη ζηνπο επίζεκνπο
ζεζκνύο θαη όξγαλα ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο, κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ. Γηα ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη κε κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο, αλαγλσξίδεηαη γηα κηζζνινγηθή εμέιημε
ηόζνο ρξόλνο, όζνο πξνθύπηεη από ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ σξώλ
εξγαζίαο δηα ηνπ αξηζκνύ ησλ σξώλ εβδνκαδηαίαο απαζρόιεζεο πνπ ηζρύεη γηα ηνλ
αληίζηνηρν θιάδν ππαιιήισλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αλαγλσξηδόκελεο θαηά ηα
πξναλαθεξζέληα ππεξεζίαο ην έηνο ινγίδεηαη γηα ηξηαθόζηεο (300) εκέξεο, ν κήλαο γηα
είθνζη πέληε (25) εκέξεο θαη ε εβδνκάδα γηα έμη (6) εκέξεο εξγαζίαο.». Επηπιένλ, σο
πξνο ηε κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο
Εθπαίδεπζεο ιακβάλεηαη ππόςε ε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ηνπο ππεξεζία ζε ζρνιεία ηεο
Ιδησηηθήο Εθπαίδεπζεο.».

β. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ

αλσηέξσ πξνϋπεξεζηώλ, είλαη λα κελ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε
θακίαο άιιεο νηθνλνκηθήο παξνρήο ή αλαγλώξηζεο ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο. Η
αλαγλώξηζε ησλ αλσηέξσ πξνϋπεξεζηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απόθαζε ηνπ
ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη όισλ ησλ
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ.»
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«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
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 ηα νηθνλνκηθά

απνηειέζκαηα ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη φισλ
ησλ

απαξαίηεησλ

δηθαηνινγεηηθψλ

ζηηο

αξκφδηεο

Τπεξεζίεο

Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ.
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,
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• 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.1
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη ηεο ζρεηηθήο εξκελείαο απηψλ απφ ηελ
Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ζπλάγεηαη φηη νη απνθιεηζηηθέο πξνυπνζέζεηο
αλαγλψξηζεο πξνυπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4354/2015 (άξζξ. 11) είλαη:
-

ε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ππαιιήινπ κε φια ηα σο άλσ απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά

-

ε ππεξεζία λα έρεη παξαζρεζεί ζε θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 7 λ. 4354/2015
κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή
νξηζκέλνπ ρξφλνπ (εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ)

-

ε θξηλφκελε πξνυπεξεζία λα κελ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε
θακίαο άιιεο νηθνλνκηθήο παξνρήο (θαηαβνιή απνδεκίσζεο) ή αλαγλψξηζεο
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ ην γεγνλφο φηη ν ππάιιεινο θαηεηάγε ζηελ ζέζε ΓΔ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΧΝ ΥΧΡΗ ΔΜΠΔΗΡΗΑ, ππφ ηελ έλλνηα απνπζίαο
εκπεηξίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, δελ θσιχεη ηελ αλαγλψξηζε, θαζφηη ε ζσλάθεηα
ηες προϋπερεζίας κε ηα ηωρηλά θαζήθοληα δελ αποηειεί προϋπόζεζε
αλαγλώρηζες προϋπερεζίας θαη’ άρζρ. 11 λ. 4354/2015. Δποκέλως εθόζολ

1

βλ. αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/ 06-05-2016 Εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. με θζμα «Παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (176 /Α').»

5

πιερούληαη αλά περίπηωζε οη αλωηέρω λόκηκες προϋποζέζεης ε προϋπερεζία
αλαγλωρίδεηαη.

Γ. Δπί ηοσ ηρίηοσ ερωηήκαηος
Όπσο ειέρζε αλσηέξσ ζχκθσλα κε ην άξζξ. 11 λ. 4354/2015 θαη ηελ ζρεηηθή αξ.
πρωη.

2/31029/ΓΔΠ/ 06-05-2016 Δγθύθιηο ηες Α.Α.Γ.Δ. κε ζέκα «Παξνρή

νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β' ηνπ λ. 4354/2015»
(176Α'), ε αλαγλψξηζε ησλ αλσηέξσ πξνυπεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε
ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (ζχκθσλα κε ηνλ ΟΔΤ)
θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηηο

αξκφδηεο

Τπεξεζίεο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ.
χκθσλα κε ην άξζξν 11 λ. 4354/2015 νξίδεηαη φηη ωο πξνϋπεξεζία, πνπ
αλαγλωξίδεηαη γηα ηελ εμέιημε ηωλ ππαιιήιωλ, πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξόληνο, ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ άξζξνπ 9, ιακβάλεηαη ε ππεξεζία πνπ
πξνζθέξεηαη ζε θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηωλ θξαηώλ - κειώλ ηεο
Επξωπαϊθήο Έλωζεο, θαζώο θαη ζηνπο επίζεκνπο ζεζκνύο θαη όξγαλα ηεο
Επξωπαϊθήο Έλωζεο, κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ
δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ.
Δπνκέλσο αλαγλσξίδεηαη ε πξνυπεξεζία πνπ έρεη παξαζρεζεί ζηοσς θάηωζη θορείς:
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) ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ,
ε) ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.),
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ζη) ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο,
ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α.- θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνχ ή δεκφζηνπ ή
απηνδηνηθεηηθνχ ζθνπνχ, επνπηείαο, δηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο
Γηνίθεζήο ηνπο- 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 ηνπ Κεθαιαίνπ Α` ηνπ
λ.3429/2005 (Α`314).
ε) σο εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
ζ)

ηεο

Γξακκαηείαο

ησλ

Γηθαζηεξίσλ

θαη

Δηζαγγειηψλ,

ησλ

Δκκηζζσλ

Τπνζεθνθπιαθείσλ θαη Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ ηεο ρψξαο,
η) σο ηαηξνί ππεξεζίαο ππαίζξνπ θαη σο κφληκσλ αγξνηηθψλ ηαηξψλ,
ηα) ηεο Βνπιήο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο,
ηβ) ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ (Α.Γ.Α.), ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο,
ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ,
ηγ) ησλ Σνπηθψλ Δλψζεσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Σ.Δ.Γ.Κ.) θαη Πεξηθεξεηαθψλ
Δλψζεσλ Γήκσλ (Π.Δ.Γ.) ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη ηεο
Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο (ΔΝ.Π.Δ),
ηδ) ησλ Γεληθψλ θαη Σνπηθψλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ,
ηε) ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Αλαηνιηθήο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνχ, ησλ
εμνκνηνχκελσλ πξνο απηά θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 3801/2009 (Α ` 163)
ησλ ινηπψλ εθθιεζηψλ, δνγκάησλ θαη θαηά ην άξζξν 13 ηνπ πληάγκαηνο γλσζηψλ
ζξεζθεηψλ, πνπ επηβαξχλεη ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ,
ηζη) σο κεηαθιεηψλ ππάιιεισλ, σο εηδηθψλ ζχκβνπισλ θαη ζπλεξγαηψλ, θαζψο θαη
επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ηεο

Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο πληνληζκνχ, ησλ
Πνιηηηθψλ Γξαθείσλ ησλ κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ Τθππνπξγψλ, ησλ Γεληθψλ,
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Αλαπιεξσηψλ

Γεληθψλ

θαη

Δηδηθψλ

Γξακκαηέσλ

ησλ

Τπνπξγείσλ,

ησλ

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη
δεχηεξνπ

βαζκνχ,

θαζψο

θαη

ησλ

Γηνηθεηψλ,

Τπνδηνηθεηψλ,

Πξνέδξσλ,

Αληηπξνέδξσλ ή Γηεπζπλφλησλ πκβνχισλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,
ηδ) σο κέιε ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) ησλ
Α.Δ.Η., κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4009/2011 (Α` 195) .

Αζήλα, 7-4-2021
Ο Ννκηθφο χκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
Πάλνο Επγνχξεο
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