ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Δηέζε απφ ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) ην θάησζη εξψηεκα
γηα ηε ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο (αξ. πξση. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. : 2807/2-122021):
«Υπάλληλορ ηηρ Δ.Ε.Υ.Α. πποζελήθθη με ηην πποκήπςξη 3Κ/2018 και διοπίζηηκε
ηην 06-07-2021 με ηην ειδικόηηηα Δ.Ε. Τεσνιηών Δομικών Έπγων, και έσει
πποϋπηπεζία επηά (7) έηη και δύο (2) μήνερ ωρ ΥΕ Επγάηπια (6 έηη και 2 μήνερ)
και ωρ ΔΕ Διοικηηικών (1 έηορ) ζε απσαιολογικέρ αναζκαθέρ (με ζςμβάζειρ
οπιζμένος σπόνος ζηο Υποςπγείο Πολιηιζμού & Αθληηιζμού και ζε Εθοπείερ
Απσαιοηήηων. Επωηάηαι εάν η ωρ άνω πποϋπηπεζία μποπεί να αναγνωπιζηεί για
ηη μιζθολογική εξέλιξη ηηρ ςπαλλήλος δεδομένος όηι δεν ςθίζηαηαι ζςνάθεια ηος
ανηικειμένος ηηρ πποϋπηπεζίαρ με ηα καθήκονηα αςηήρ; »,
Καηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***

Ι. Κπίζιμο νομοθεηικό πλαίζιο

Οη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ΗΓΑΦ θαη ΗΓΟΦ

ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο, ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Τ.Α.θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνχ ή δεκφζηνπ ή απηνδηνηθεηηθνχ ζθνπνχ,

επνπηείαο, δηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Γηνίθεζήο ηνπο, φπσο είλαη
θαη νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ηνπ λ. 1069/1980, ππάγνληαη
γηα ηα κηζζνινγηθά δεηήκαηα ηνπο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κεθ. Β’ λ. 4354/2015.
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. 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 ηων κπαηών - μελών ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ, καθώρ και ζηοςρ επίζημοςρ
θεζμούρ και όπγανα ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ, με ζσέζη εξαπηημένηρ επγαζίαρ
δημοζίος ή ιδιωηικού 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...
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.»
Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ απ. ππυη. 2/31029/ΔΕΠ/ 06-05-2016 Εγκύκλιο ηηρ
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 (ελψ απνθιείνληαη 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 :
• 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.»
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, αποκλειζηικέρ πποϋποθέζειρ για ηην αναγνώπιζη
πποϋπηπεζίαρ ππαιιήινπ θαη’ άξζξ. 11 παξ. 4 λ. 4354/2015 είλαη α) ε πξνυπεξεζία
ζε Φνξείο ηεο παξ. 1 άξζξ. 7 λ. 4354/2015 (Γεκφζην, ΟΤΑ, 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 (ζεκεηψλεηαη φηη απνθιείνληαη ζε
θάζε πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ – πξβι. αξ. πξση. 2/41738/26-112019 έγγξαθν ΥΠΟΗΚ), θαη γ) λα κελ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε
θακίαο άιιεο νηθνλνκηθήο παξνρήο (θαηαβνιή απνδεκίσζεο) ή

αλαγλψξηζεο

ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο.
Ζ ζπλάθεηα ηεο πξνυπεξεζίαο κε ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλνπλ δελ απνηειεί
πξνυπφζεζε, νχηε πξνβιέπεηαη ξεηψο ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξ. 11 λ. 4354/2015 θαη ζηε
ζρεηηθή Δγθχθιην. Αληηζέησο, ν λνκνζέηεο απαίηεζε ηε ζπλάθεηα αληηθεηκέλνπ ζηελ
αλαγλψξηζε Μεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Δπνκέλσο εάλ ε
βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε ήηαλ λα εμαξηεζεί ε αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο απφ ηε
ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο κε ηα απηφ ησλ παξφλησλ θαζεθφλησλ ηνπ
ππαιιήινπ, ζα ην είρε νξίζεη ξεηψο.

ΙΙ. Επί ηος επυηήμαηορ
Σύμθυνα με ηα ηεθένηα ςπότιν μαρ ππαγμαηικά πεπιζηαηικά η εν λόγυ
ςπάλληλορ ηηρ Δ.Ε.Υ.Α. έσει ζςνολική πποϋπηπεζία, ζε δημόζιοςρ θοπείρ (Υπ.
Πολιηιζμού & Αθληηιζμού και Εθοπείερ Απσαιοηήηυν οι οποίερ είναι
πεπιθεπειακέρ δημόζιερ ςπηπεζίερ ςπαγόμενερ ζηην εποπηεία ηος ΥΠΠΟ), 7 έηη
και 2 μήνερ. Η πποϋπηπεζία αςηή είσε, δε, παπαζσεθεί ζηα πλαίζια ζςβάζευν

Οπιζμένος Φπόνος. Επομένυρ η ςπάλληλορ πληποί ηιρ πποϋποθέζειρ ηος άπθπος
11 παπ. 4 ν. 4354/2015 για ηην αναγνώπιζη ηηρ ζςνολικήρ υρ άνυ πποϋπηπεζίαρ,
και ηη μιζθολογική εξέλιξη ζςνεπεία ηηρ αναγνώπιζηρ.

Αζήλα, 15-12-2021
Οη γλσκνδνηνχληεο δηθεγφξνη

Πάλνο Επγνχξεο

Σβεηιάλα (Εέηα) Επγνχξε

