ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Δηέζε απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) πξνο ηελ
Έλσζε Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Τ.Α.) ην θάησζη
εξψηεκα γηα ηε ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο (αξ. πξση. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.:
2797/10-11-2021):
«1. Εάλ ν ππάιιεινο ηεο Δ.Ε.Υ.Α., Α.Ε., ν νπνίνο δηαλχεη ηε δφθηκε ππεξεζία
ηνπ, θαη ιφγσ ζνβαξήο ππνζηειέρσζεο ηεο Επηρείξεζεο, κπνξεί λα αλαιάβεη
θαζήθνληα Πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο;
2. Εάλ κπνξεί λα πξνζκεηξεζεί πξνυπεξεζία ηνπ ππαιιήινπ ζηελ εηαηξεία
COSMOTE γηα ηελ κηζζνινγηθή ηνπ θαηάηαμε; »

Kαηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***
Α. Ννκνζεηηθφ πιαίζην
Καη’ άξζξ. 1 λ. 1069/1980 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ
Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο» (Α' 191) νξίδεηαη φηη «1. Οη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ), φπσο
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006 (Α` 114) έρνπλ θνηλσθειή θαη κε
θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαη δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο,
εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ηνπ
Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ηνπ λ. 3852/2010 (Α` 87).». Καη’ άξζξ. 7 παξ. 1
λ. 1069/1980 φηη «1. Γη` Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ζπληαζζνκέλνλ δη`
απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο, εγθξηλνκέλεο ππφ ηνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κεηά γλψκελ ησλ νηθείσλ Γεκνηηθψλ ή Κνηλνηηθψλ
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πκβνπιίσλ, θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζηο, ε ζχλζεζηο θαη ε αξκνδηφηεο ησλ ππεξεζηψλ,
ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ αλαιφγσο πξνο ηαο αλάγθαο
ηεο επηρεηξήζεσο, ή θαηά κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ
πξνζσπηθνχ θαζ` νκάδαο εηδηθνηήησλ θαη αλαιφγσο ηεο βαζκίδνο εθπαηδεχζεσο, αη
απνδνραί, σο θαη ν ηξφπνο πξνζιήςεσο θαη απνιχζεσο θαη ην αξκφδηνλ πξνο ηνχην
φξγαλνλ.».
χκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Οξγαληζκφ Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (εθεμήο Ο.Δ.Τ.) ηεο
Γ.Δ.Τ.Α., ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 495/2016 απφθαζε (ζε νξζή
επαλάιεςε) ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α., εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξ.
4/2017 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ κε ηελ νπνία εθθξάδεηαη ε ζχκθσλε γλψκε
πεξί ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Ο.Δ.Τ ηεο Γ.Δ.Τ.Α., εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 12062/2017
απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απ. Γ. Αηγαίνπ, θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ ΔηΚ,
Φχιιν 795, Σεχρνο Β’, ηελ 13-03-2017, ζην άξζξν 1 «Πεξηερφκελν θαη έθηαζε
Οξγαληζκνχ» φηη «Ο Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηεο Γεκνηηθήο
Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο, Γ.Δ.Τ.Α., ξπζκίδεη ηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ: 1. ηελ νξγάλσζε, ηε ζχλζεζε, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
ππεξεζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο, 2. ηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ νξγαληθψλ
ζέζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ππεξεζία, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο
Δπηρείξεζεο, 3. ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο θαη απφιπζεο θαη ην αξκφδην γηα απηφ
φξγαλν...». ην άξζξν 7 «Κάιπςε νξγαληθψλ ζέζεσλ» φηη «Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο
πξνζιακβάλεηαη ή επηιέγεηαη απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ κε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη
πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ Γεληθνχ
Γηεπζπληή απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ε επηινγή γίλεηαη απφ Πξντζηακέλνπο
Τπεξεζηψλ ή Σκεκάησλ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, θαηεγνξίαο ΠΔ θαη ειιείςεη
απηψλ κε θαηεγνξία ΣΔ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζε ζέζε επζχλεο ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Οη
Γηεπζπληέο ησλ Τπεξεζηψλ (Σερληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ)
πξνζιακβάλνληαη ή επηιέγνληαη απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή. Οη
Πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. χζηεξα απφ ζρεηηθή
εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Γηεπζπληή Τπεξεζίαο. Γχλαηαη
λα νξηζζεί ζηε ζέζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΓΔ,
ειιείςεη ππαιιήινπ θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ θαη απαηηείηαη δεθαεηήο πξνυπεξεζία ζηε
Γ.Δ.Τ.Α. Οη ππεχζπλνη ησλ γξαθείσλ ζπλεξγείσλ, εξγαζηεξίσλ νξίδνληαη κε
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απφθαζε ηνπ Γ.. χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη ηνπ
Γηεπζπληή ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο.». ην Μέξνο Β’ ηνπ Οξγαληζκνχ πεξί
ζεκάησλ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο, ζην άξζξν 76 «Κάιπςε νξγαληθψλ ζέζεσλ»
φηη «1. Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο
αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 2. Γηα ηελ πιήξσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ απαηηνχληαη ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Δπηπιένλ θαλέλα πξφζσπν δελ
κπνξεί λα θαηαιάβεη νξγαληθή ζέζε, αλ δελ έρεη ηα απαηηνχκελα γηα θάζε ζέζε
ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 18 ηνπ
παξφληνο Οξγαληζκνχ. Ο πξνζιακβαλφκελνο πξηλ θαιχςεη ηε ζρεηηθή νξγαληθή
ζέζε, δηαλχεη ην ζηάδην ηεο δνθηκαζίαο δηάξθεηαο δχν εηψλ. ην δνθηκαζηηθφ ρξνληθφ
δηάζηεκα ζεσξείηαη δφθηκνο θαη ε εξγαζηαθή ηνπ ζρέζε δηέπεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. 3. Ο
αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ κπνξεί λα απμνκεησζεί αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο
αλάγθεο. Γηα ηελ απμνκείσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ
Ο.Δ.Τ., κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο. 4. ε
πεξίπησζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ην πιενλάδνλ πξνζσπηθφ
δελ απνιχεηαη, αιιά παξακέλεη σο ππεξάξηζκν θαη ηνπνζεηείηαη αλάινγα κε ηα
πξνζφληα θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ. Πξνζσπηθφ πνπ θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο
Οξγαληζκνχ ππεξεηεί ήδε ζηε Γ.Δ.Τ.Α., θαηαιακβάλεη απηνδίθαηα ηελ νξγαληθή
ζέζε ζηελ νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί - έζησ θαη πξνζσξηλά- θαη ππεξεηεί, αλεμάξηεηα
απφ ην αλ ν εξγαδφκελνο δηαζέηεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ πξνζφληα.».
Πεξαηηέξσ ζην άξζξν 81 «Πξφζιεςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ» φηη «3. Κάζε
πξφζιεςε είλαη δνθηκαζηηθή. Ο ρξφλνο ηεο δνθηκήο είλαη δχν έηε πξαγκαηηθήο
ππεξεζίαο, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε απφιπζε, αλ ν εξγαδφκελνο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί
ζηα θαζήθνληα ηεο εηδηθφηεηαο γηα ηελ νπνία πξνζιήθζεθε. Σν αξγφηεξν κέζα ζε
έλα κήλα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
πξέπεη λα απνθαζίζεη γηα ηελ έληαμε ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ή ηελ απφιπζε ηνπ. Αλ
δελ απνθαλζεί, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε πξφζιεςε γίλεηαη
απηνδίθαηα νξηζηηθή.». Σειηθψο, ζην άξζξν 113 «Μεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ» φηη «2.
Δπηηξέπεηαη ε πξνζσξηλή κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ Τπεξεζία ζε Τπεξεζία ή
απφ ηκήκα ζε ηκήκα γηα εμππεξέηεζε πξφζθαηξσλ έθηαθησλ αλαγθψλ ηεο
επηρείξεζεο. Ζ πξνζσξηλή κεηαθίλεζε γίλεηαη, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Γηεπζπληψλ
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ησλ Τπεξεζηψλ, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ζηελ νπνία νξίδεηαη ε αλάγθε
πνπ ηελ επέβαιε θαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηε λέα Τπεξεζία.».

ΙΙ. Επί ηνπ 1νπ εξσηήκαηνο
Ο Οξγαληζκφο είλαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηεο
Δπηρείξεζεο ελ ζπλδπαζκψ κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν 1069/1980.
Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. πξνθχπηεη φηη γηα ηελ
θάιπςε νξγαληθήο ζέζεο απαηηείηαη ν πξνζιακβαλφκελνο λα έρεη δηαλχζεη ην ζηάδην
ηεο δνθηκαζίαο δηάξθεηαο δχν (2) εηψλ. ην δνθηκαζηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζεσξείηαη
δφθηκνο θαη ε εξγαζηαθή ηνπ ζρέζε δηέπεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Τ. (άξζξν 76ν). Δηδηθφηεξα
γηα ηελ ηνπνζέηεζε εξγαδνκέλνπ ζε ζέζε επζχλεο (Πξντζηακέλνπ) απαηηείηαη νκνίσο
λα έρνπλ δηαλχζεη ηελ δφθηκε ππεξεζία θαη λα έρεη αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 81 ηνπ Οξγαληζκνχ.
Ωζηφζν, θαη’ άξζξ. 113 επηηξέπεηαη ε πξνζσξηλή κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ
Τπεξεζία ζε Τπεξεζία ή απφ ηκήκα ζε ηκήκα γηα εμππεξέηεζε πξφζθαηξσλ
έθηαθησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ πξνζσξηλή κεηαθίλεζε γίλεηαη, χζηεξα απφ
πξφηαζε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Τπεξεζηψλ, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ζηελ
νπνία νξίδεηαη ε αλάγθε πνπ ηελ επέβαιε θαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ εξγαδφκελνπ
ζηε λέα Τπεξεζία.
Δλ πξνθεηκέλσ, απφ ηα έγγξαθα πνπ ηέζεθαλ ππφςηλ καο πξνθχπηεη φηη

ηα

θαζήθνληα Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη πληήξεζεο Γηθηχσλ
Ύδξεπζεο θαη Δγθαηαζηάζεσλ ινηπψλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. δελ έρεη
θελσζεί αιιά ηα θαζήθνληα ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο εθηεινχληαη
παξαιιήισο απφ ην Γηεπζπληή Σερληθήο Τπεξεζίαο ν νπνίνο ηέινο ηνπ έηνπο ζα
ζπληαμηνδνηεζεί.
Ήδε εξσηάηαη εάλ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ηεο σο άλσ ζέζεο απφ ηνλ ππάιιειν Α.Δ.,
Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) κε Μεηαπηπρηαθφ
Σίηιν πνπδψλ, ν νπνίνο φκσο δηαλχεη αθφκε ηε δφθηκε ππεξεζία ηνπ δεδνκέλνπ φηη
πξνζειήθζε ζηελ Δπηρείξεζε κε ηελ πξνθήξπμε 3Κ/2018 θαη πξνζειήθζε ηελ 1008-2020.
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Καηά ηε γλψκε καο, θαη απφ ηε ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ
ηνπ Οξγαληζκνχ, θαη εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη κε έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Δηεπζπληή
ηεο Επηρείξεζεο ππνζηειέρσζε, είλαη δπλαηή ε θαηαξρήλ πξνζσξηλή αλάζεζε
ησλ θαζεθφλησλ Πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο, γηα εμππεξέηεζε πξφζθαηξσλ
έθηαθησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Δηεπζπληή ηεο
Τερληθήο Υπεξεζίαο θαη εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Δηεπζπληή ζηελ νπνία νξίδεηαη ε
αλάγθε πνπ ηελ επέβαιε θαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηα λέα
θαζήθνληα κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Υ.Α.
Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο πνπ δηαλχεη ην
ζηάδην ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ πξνζκεηξάηαη σο πξαγκαηηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο
ζηε βαζκνινγηθή εμέιημε ηνπ εξγαδφκελνπ.

III. Eπί ηνπ 2νπ εξσηήκαηνο

Α. Πξνυπεξεζία εληφο Δεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ Δεκνζίνπ ηνκέα (λ. 4354/2015)
i. Καη’ άξζξ. 11 παξ. 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 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 κπαηών - μελών ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ, καθώρ και ζηοςρ επίζημοςρ
θεζμούρ και όπγανα ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ, με ζσέζη εξαπηημένηρ επγαζίαρ
δημοζίος ή ιδιυηικού δικαίος αοπίζηος ή οπιζμένος σπόνος. Γηα ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη κε κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο, αλαγλσξίδεηαη γηα 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.».
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Επηπιένλ, σο πξνο ηε κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη
Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ηνπο
ππεξεζία ζε ζρνιεία ηεο Ιδησηηθήο Εθπαίδεπζεο.».
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.
Η 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’ άξζξ. 7 παξ. 1 λ. 4354/2015 ππφ ηνλ ηίηιν «Μηζζνινγηθφ πεδίν εθαξκνγήο»
νξίδεηαη φηη :
«1. Σηηο 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 Δηνηθεηηθψλ Αξρψλ (Α.Δ.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 Οπγανιζμών Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ (Ο.Τ.Α.) ππώηος και δεύηεπος
βαθμού,
ε) ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ (Ν.Π.Δ.Δ.),
ζη) ηυν Νομικών Πποζώπυν Ιδιυηικού Δικαίος (Ν.Π.Ι.Δ.) πος ανήκοςν ζηο
κπάηορ, ή ζε Ν.Π.Δ.Δ. ή ζε Ο.Τ.Α.- καηά ηην έννοια ηηρ επίηεςξηρ κπαηικού ή
δημόζιος ή αςηοδιοικηηικού ζκοπού, εποπηείαρ, διοπιζμού και ελέγσος ηηρ
πλειοτηθίαρ ηηρ Διοίκηζήρ 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
Εμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο Ψπρνθνηλσληθήο Υγείαο...»
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iii. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ αξ. πξση. 2/31029/ΔΕΠ/ 06-05-2016 Εγθχθιην ηεο
Α.Α.Δ.Ε. 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. Σχκθσλα 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 31-122015. 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 (Δεκφζην, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ θαη
ΔΕΚΟ θεθ. Α` ηνπ λ. 3429/2005) ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε
ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ
ρξφλνπ (απνθιεηνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ).
Επηζεκαίλεηαη 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.
Η αλαγλψξηζε ησλ αλσηέξσ πξνυπεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη . Εηδηθφηεξα, ε πξνυπεξεζία
γηα ηελ αλαγλψξηζε κηζζνινγηθήο εμέιημεο απνδεηθλχεηαη, πέξα απφ ηελ πξνζθφκηζε
ησλ ζρεηηθψλ ελζήκσλ θαη απφ πηζηνπνηεηηθά ησλ αξκφδησλ Υπεξεζηψλ, πνπ έρνπλ
εθδνζεί κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία θαη ζηα νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη :
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• 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. Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη θαηαξρήλ φηη θξίζηκνο ρξφλνο γηα ηελ
επηινγή ηνπ εθαξκνζηένπ λνκνζεηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ εθάζηνηε δηαδηθαζία
αλαγλψξηζεο πξνυπεξεζίαο ππαιιήινπ θνξέα ππαγφκελνπ ζην λ. 4354/2015
απνηειεί ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο απηήο, δεδνκέλνπ φηη i) ε ελ
ιφγσ αίηεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο κε
πξσηνβνπιία ηνπ ππαιιήινπ πξνο φθεινο ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη, θαη φηη ii) ηα
νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο αλαηξέρνπλ ζηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Πεξαηηέξσ, ζπλάγεηαη ζαθψο απφ ηε ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λνκνζέηε φηη ππάγνληαη
ζηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξ. 11 λ. 4354/2015, πεξί αλαγλψξηζεο πξνυπεξεζίαο,
κεηαμχ άιισλ, ε παξνρή ππεξεζίαο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δεκνζίνπ ή
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ (απνθιεηφκελσλ ησλ ζπκβάζεσλ
κίζζσζεο έξγνπ) ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α’ θαη β’
βαζκνχ, θαη ζηα 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. ηελ ππφ θξίζε
ππφζεζε, ν έλαο εθ ησλ ππαιιήισλ έρεη απαζρνιεζεί πξνγελέζηεξα α) ζηελ
Γ.Δ.Τ.Α. Α΄ κέζσ επηδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο, κε ζχκβαζεο πξνθαλψο ηδησηηθνχ
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δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θαη β) ζηνλ ΓΖΜΟ Α΄ φπνπ είρε πξνζιεθζεί κέζσ
Α..Δ.Π. θαη πάιηλ σο ππάιιεινο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Οη Δ.Ε.Υ.Α.
ππάγνληαη ζηελ πεξ. ζη ηεο παξ. 1 άξζξ. 7 λ. 3454/2015, ήηνη ζε «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» (πξβι. 196/2019 ΜΠΡ ΡΔΘΤΜ (ΑΦ)).
Δπνκέλσο, απνθιεηζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο
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 (απνθιεηφκελσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ
κίζζσζεο έξγνπ – πξβι. αξ. πξση. 2/41738/26-11-2019 έγγξαθν ΤΠΟΗΚ)

ΙΙ. Αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο πνπ παξαζρέζεθε ζε θνξείο εθηφο δεκνζίνπ ηνκέα
(ΠΔ 69/2016)
ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ 69/2016 ππάγνληαη θαηά ην άξζξν 1: α) νη ππάιιεινη
πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ., πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ Ν. 3528/2007 (Α` 26), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηνπ σο άλσ
Κψδηθα, β) νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ,
ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηε βαζκνινγηθή εμέιημε ηνπ Κψδηθα
Καηάζηαζεο Γεκφζησλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ
Ν.Π.Γ.Γ. θαη` εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 4369/2016
(Α` 33), γ) νη ππάιιεινη πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα
Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ Ν. 3584/2007 (Α` 143), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ σο
άλσ Κψδηθα.
Ελφςεη ησλ αλσηέξσ, δηαηάμεσλ δελ είλαη δπλαηή ε κηζζνινγηθή ε βαζκνινγηθή
αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ (Α.Ε.) ζε εηαηξεία ηνπ ακηγψο
ηδησηηθνχ ηνκέα (COSMOTE)

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4354/2015, νχηε ε
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βαζκνινγηθή αλαγλψξηζε ζχκθσλα κε ην ΠΔ 69/2016, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο
νπνίαο ππάγνληαη κφλν νη ππάιιεινη ηνπ Δεκνζίνπ, ΝΠΔΔ θαη ΟΤΑ, θαη φρη ησλ
Δ.Ε.Υ.Α.

Αζήλα, 17-11-2021
Ο Ννκηθφο χκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
Πάλνο Επγνχξεο
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