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α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ
Τζκθκαν υπόψθ μου τα ακόλουκα ςτοιχεία:
Ο Γενικόσ Διευκυντισ, Οικονομολόγοσ, τθν 1.1.2013 κατετάγθ με
διαπιςτωτικι πράξθ ςτο Βακμό Γϋ και ςτο Μιςκολογικό Κλιμάκιο 1,
ενόψει ότι κατά τθν ωσ άνω θμερομθνία είχε ςυνολικό χρόνο υπθρεςίασ
18 ζτθ και 7 μινεσ. Σθμειϊνεται δε ότι ςτθ κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι
είχε τοποκετθκεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4024/2011 και ότι τθν
01.06.2014 ςυμπλιρωςε 20 ζτθ υπθρεςίασ.
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Βάςει των ανωτζρω δεδομζνων, ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. αν ο Γενικόσ
Διευκυντισ τθσ κα πρζπει να καταταγεί ςτον Αϋ Βακμό ςφμφωνα με τθν
παρ.7 του άρκρου 7 του ν. 4024/2011 (οπότε του οφείλονται
αναδρομικζσ αποδοχζσ) ι κα ςυνεχιςτεί θ μιςκολογικι του εξζλιξθ ςτον
Γϋ Βακμό που αρχικά κατατάχτθκε.
Θ απάντθςθ μου ςτο ερϊτθμα αυτό είναι θ ακόλουκθ:
β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Σφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ
παραγράφου

Γ

του

άρκρου

πρϊτου

του

ν.4093/2012

«ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ 2013», ορίηεται ότι:
«Οι διατάξεισ του Κεφαλαίου Δεφτερου του ν. 4024/2011 που
αφοροφν το βαθμολογικό και μιςθολογικό καθεςτώσ των υπαλλήλων
του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, ζχουν ανάλογη εφαρμογή, από
1.1.2013, και ςτο προςωπικό των νομικών προςώπων ιδιωτικοφ
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν ςτο Κράτοσ ή ςε Ν.Π.Δ.Δ. ή ςε Ο.Τ.Α.,
κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ
ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ
Διοίκθςθσ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και Σοπικϊν
Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων, ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά 50%
τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, κακϊσ και των λοιπϊν
δθμόςιων επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ανωνφμων εταιρειϊν, που
υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του
ν. 3429/2005 (Α` 314), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με τισ διατάξεισ τθσ
παρ. 1α του άρκρου 1 του ν. 3899/2010 (Α`212). Με κοινζσ αποφάςεισ
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των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, οι οποίεσ μποροφν να ανατρζχουν ςτθν
ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παροφςασ περίπτωςθσ, μποροφν να
ρυκμίηονται λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των προθγοφμενων εδαφίων.
Από την ζναρξη ιςχφοσ των διατάξεων τησ παροφςασ περίπτωςησ, για
τουσ ανωτζρω παφουν να ιςχφουν οι διατάξεισ του άρθρου 31 του ν.
4024/2011, εκτόσ από αυτζσ τησ παραγράφου 2».
Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ.
2/85127/0022/22-11-2012 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν
«Κοινοποίθςθ μιςκολογικϊν διατάξεων» ςφμφωνα με το άρκρο μόνο
τθσ οποίασ ορίηεται ότι: «…Με τισ διατάξεισ τθσ περ. 12, προβλζπεται
ότι οι διατάξεισ που αφοροφν το βακμολογικό και μιςκολογικό
κακεςτϊσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του Κεφαλαίου Δεφτερου του
ν. 4024/2011 ζχουν ανάλογθ εφαρμογι, από 1-1-2013, και ςτο
προςωπικό των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που
ανικουν ςτο Κράτοσ ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Σ.Α., κατά τθν ζννοια τθσ
επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ,
διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και Σοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων
Βελτιϊςεων, ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά 50% τουλάχιςτον του
ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, κακϊσ και των λοιπϊν δθμόςιων
επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ανωνφμων εταιρειϊν, που υπάγονται
ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του ν.
3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α`), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με τισ διατάξεισ τθσ
παρ. 1 α του άρκρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α`). Από τθν
θμερομθνία αυτι παφουν να ιςχφουν όλεσ οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ
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εργαςίασ, κακϊσ και όλεσ οι διατάξεισ νόμων, οι υπουργικζσ,
κανονιςτικζσ εν γζνει ι διαιτθτικζσ αποφάςεισ, κακϊσ και οι αποφάςεισ
των οργάνων διοίκθςθσ κλπ, κατά το μζροσ που ρυκμίηουν τισ αποδοχζσ
του προςωπικοφ των παραπάνω νομικϊν προςϊπων. Λεπτομζρειεσ
εφαρμογισ των ανωτζρω διατάξεων μποροφν να ρυκμίηονται με κοινζσ
αποφάςεισ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ
και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, οι οποίεσ μποροφν να ανατρζχουν
ςτθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παροφςασ περίπτωςθσ. Από τθν
ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παροφςασ περίπτωςθσ, για τουσ
ανωτζρω παφουν να ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 31 του ν.
4024/2011, εκτόσ από αυτζσ τθσ παραγράφου 2, ςχετικά με το ανϊτατο
όριο αποδοχϊν…».
Περαιτζρω, το άρκρο 4 του ν.4024/2011

«φςτθμα βακμολογικϊν

προαγωγϊν και μιςκολογικισ εξζλιξθσ των υπαλλιλων του κράτουσ,
των ΟΣΑ Α και Β βακμοφ και άλλων φορζων του Δθμοςίου τομζα και
ςυναφείσ διατάξεισ» ορίηει: «1. τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου
υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλλθλοι και οι υπάλλθλοι
με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου (ΙΔΑΧ): α) του
Δθμοςίου, β) των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) πρϊτου
και δεφτερου βακμοφ, γ) των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.),

ςυμπεριλαμβανομζνου

του

Οργανιςμοφ

Γεωργικϊν

Αςφαλίςεων (Ο.Γ.Α). Επίςθσ υπάγονται: α) οι εκπαιδευτικοί τθσ
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, β) οι υπάλλθλοι τθσ
Γραμματείασ των Δικαςτθρίων και Ειςαγγελιϊν, των Ζμμιςκων
Τποκθκοφυλακείων και Κτθματολογικϊν Γραφείων τθσ χϊρασ, γ) οι
ιατροί υπθρεςίασ υπαίκρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί, δ) οι
υπάλλθλοι τθσ Βουλισ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτον
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Κανονιςμό τθσ, και τθσ Προεδρίασ τθσ Δθμοκρατίασ με τθν επιφφλαξθ
των οριηομζνων ςτο π.δ. 351/1991 (ΑΚ 21), όπωσ ιςχφει, ε) οι διοικθτικοί
υπάλλθλοι των Ανεξάρτθτων Αρχϊν, τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και
τθσ Επιτροπισ Λογιςτικισ Συποποίθςθσ και Ελζγχων, ςτ) οι υπάλλθλοι
των Περιφερειακϊν Ενϊςεων Διμων (Π.Ε.Δ.), τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ
Διμων Ελλάδοσ (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τθσ Ζνωςθσ Περιφερειϊν Ελλάδοσ
(ΕΝ.Π.Ε.), η) οι υπάλλθλοι και, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ
παραγράφου, οι κρθςκευτικοί λειτουργοί των νομικϊν προςϊπων τθσ
Ανατολικισ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ του Χριςτοφ, των εξομοιοφμενων
προσ αυτά κατά τθν παράγραφο 3, του άρκρου 63, του ν.3801/2009 (Α`
163) των λοιπϊν εκκλθςιϊν, δογμάτων και κατά το άρκρο 13 του
υντάγματοσ γνωςτϊν κρθςκειϊν, που επιβαρφνουν τον Κρατικό
Προχπολογιςμό. 2. Τπάλλθλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν
ευκζωσ ςτισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, το προςωπικό
τθσ Εκνικισ Τπθρεςίασ Πλθροφοριϊν, κακϊσ και οι κατθγορίεσ
υπαλλιλων ι λειτουργϊν που υπάγονται ςτο Πεδίο εφαρμογισ των
διατάξεων του Μζρουσ Β` του ν. 3205/2003 (Α` 297) εξαιροφνται από το
Πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου, με τθν
επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 17».
Οι Δ.Ε.Υ.Α., με βάςθ τθ γραμματικι ερμθνεία τθσ ωσ άνω διάταξθσ του
άρκρου του 4 του ν.4024/2011, δεν ενζπιπταν, οφτε άμεςα οφτε
ζμμεςα, ςτο ςφςτθμα βακμολογικισ και μιςκολογικισ εξζλιξθσ που
αφορά το Δθμόςιο, τουσ ΟΤΑ Α’ και Β’ βακμοφ και τουσ φορείσ του
λοιποφ ςτενοφ Δθμοςίου τομζα, που αναλυτικά αναφζρονται ςτο
ςυγκεκριμζνο άρκρο. Συγκεκριμζνα, όπου ο νομοκζτθσ ικελε να
υπαγάγει τισ Δ.Ε.Υ.Α. (ΝΠΙΔ που ανικουν ςε ΟΤΑ) ςτισ διατάξεισ του
ν.4024/2011, το ζκανε ρθτϊσ και για ςυγκεκριμζνα ηθτιματα, (ιτοι
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άρκρο 21 ςχετικά με τισ αμοιβζσ ςυλλογικϊν οργάνων, άρκρο 29 παρ.2,
άρκρο 31 ςχετικά με τα ανϊτατα όρια αμοιβϊν και άρκρο 34 για τθν
εφεδρεία), ζτςι ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται αμφιβολίεσ για
ενδεχόμενθ αναλογικι εφαρμογι και άλλων διατάξεων ςτισ Δ.Ε.Υ.Α.
Επιχείρθμα υπζρ τθσ άποψθσ αυτισ ςυνιςτοφςε, άλλωςτε, και θ ωσ άνω
ρθτι διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του ν. 4024/2011, κατά τθν οποία
«υπάλλθλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν ευκζωσ ςτισ διατάξεισ
τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου,…. εξαιροφνται από το πεδίο
εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου…….». Ζτςι λοιπόν,
όταν π.χ. ςτθν παράγραφο 3 του α. 31 του Ν.4024/2011, προβλεπόταν
αναλογικι εφαρμογι για τισ Δ.Ε.Υ.Α. , αυτι αφοροφςε αποκλειςτικά τθ
ρφκμιςθ του ηθτιματοσ των ανϊτατων ορίων αποδοχϊν και ςε κανζνα
άλλο ηιτθμα.
Αυτό επιβεβαιωνόταν, άλλωςτε, και από τθ διάταξθ τθσ παρ. 9 του
άρκρου 31 του ν. 4024/2011, ςφμφωνα με τθν οποία, «§9. Από τθν
ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται κάκε γενικι ι
ειδικι διάταξθ ι ριτρα ι όροσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ,
διαιτθτικισ απόφαςθσ ι ατομικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ςυμφωνίασ,
που κακορίηει αποδοχζσ και πρόςκετεσ αμοιβζσ ι απολαβζσ που
υπερβαίνουν τα ανϊτατα κατά περίπτωςθ όρια που ορίηονται ςτισ
προθγοφμενεσ παραγράφουσ».
Ωςτόςο, βάςει τθσ διάταξθσ παρ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ
παραγράφου Γ του άρκρου πρώτου του ν. 4093/2012, από
01.01.2013, ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. δεν ςυνεχίηει να
εφαρμόηεται ωσ είχε, θ ςχετικι εργατικι νομοκεςία, ιτοι υλλογικζσ
υμβάςεισ Εργαςίασ, οι Οργανιςμοί Εςωτερικισ Τπθρεςίασ κλπ, αλλά
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ζχουν πλζον

ανάλογθ εφαρμογι οι διατάξεισ του Κεφαλαίου

Δεφτερου του ν. 4024/2011 που αφοροφν το βακμολογικό και
μιςκολογικό κακεςτώσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του ίδιου
νόμου. υνεπώσ, οι υπάλλθλοι των Δ.Ε.Τ.Α. εμπίπτουν πλεόν ςτο Β
Κεφάλαιο του ωσ άνω νόμου που ρυκμίηει τα ςχετικά ηθτιματα τθσ
κατάταξθσ.
Ειδικότερα, αυτά ρυκμίηονται ςτο άρκρο 28 του ανωτζρω νόμου,
ςφμφωνα με το οποίο ορίηεται ότι:
«Οι υπάλλθλοι, που υπθρετοφν κατά τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του
παρόντοσ, κατατάςςονται αυτοδικαίωσ ςτουσ βακμοφσ τησ κατηγορίασ
που υπηρετοφν, με βάςθ τον ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ
υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του
άρκρου 98 του Τ.Κ., και το χρόνο προχπθρεςίασ ςτο δθμόςιο ι τον
ιδιωτικό τομζα που ζχει αναγνωριςτεί για τθ βακμολογικι ι τθ
μιςκολογικι κατάταξθ και εξζλιξθ του υπαλλιλου, ωσ εξισ: α) οι
υπάλλθλοι των κατθγοριϊν ΠΕ και ΣΕ: αα) με ςυνολικό χρόνο
πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ μζχρι τρία (3) ζτθ, ςτο Βακμό Σ`, ββ)
με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ μζχρι εννζα (9)
ζτθ, ςτο Βακμό Εϋ, γγ) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ
υπθρεςίασ μζχρι δεκαπζντε (15), ςτο Βακμό Δ`, δδ) με ςυνολικό χρόνο
πραγματικήσ δημόςιασ υπηρεςίασ μζχρι είκοςι ζνα (21) ζτη για την ΠΕ
κατηγορία και είκοςι τρία (23) ζτη για την ΤΕ κατηγορία, ςτο Βαθμό Γ`,
εε) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ περιςςότερο
από είκοςι ζνα (21) ζτθ για τθν ΠΕ κατθγορία και είκοςι τρία (23) ζτθ για
τθν ΣΕ κατθγορία, ςτο Βακμό Β`…
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Οι υπάλληλοι που κατά την Ζναρξη ιςχφοσ των διατάξεων του
παρόντοσ Κεφαλαίου αςκοφν καθήκοντα προϊςταμζνου επιπζδου
Γενικήσ Διεφθυνςησ, Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ και
Διεφθυνςησ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ κατόπιν
επιλογήσ από το αρμόδιο όργανο και ζχουν τον απαιτοφμενο χρόνο
πραγματικήσ δημόςιασ υπηρεςίασ ςφμφωνα με την παράγραφο 7 του
άρθρου 7 του παρόντοσ, κατατάςςονται ςτο Βαθμό Α`.
5. Οι υπάλλθλοι που υπθρετοφν ςε κζςεισ προϊςταμζνων οργανικϊν
μονάδων οποιουδιποτε επιπζδου, ανεξαρτιτωσ του βακμοφ ςτον οποίο
κατατάςςονται με βάςθ τα προαναφερόμενα, ςυνεχίηουν να αςκοφν τα
κακικοντα τουσ, μζχρι τθν επιλογι νζων προϊςταμζνων με βάςθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ. Όπου για τθ ςυμμετοχι ςε ςυλλογικό όργανο ι τθν
κατάλθψθ κζςθσ απαιτείται ωσ τυπικι προχπόκεςθ θ κατοχι
ςυγκεκριμζνου βακμοφ, οι υπάλλθλοι ςυνεχίηουν να αςκοφν τα
κακικοντα τουσ, ανεξαρτιτωσ του βακμοφ που κατατάςςονται, μζχρι τθ
λιξθ τθσ κθτείασ τουσ…».
Περαιτζρω, ςφμφωνα με το αρ. 7 παρ. 7 του ν. 4024/2011 ορίηεται ότι:
«Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό ςε
βαθμό, είναι:
α) Για τουσ υπαλλήλουσ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
Από το Βαθμό ΣΤ ςτο Βαθμό Ε, δφο (2) ζτη
Από το Βαθμό Ε ςτο Βαθμό Δ, τζςςερα (4) ζτη
Από το Βαθμό Δ ςτο Βαθμό Γ, τζςςερα (4) ζτη
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Από το Βαθμό Γ ςτο Βαθμό Β, τζςςερα (4) ζτη
Από το Βαθμό Β ςτο Βαθμό Α (καταληκτικόσ βαθμόσ):
αα) για τουσ υπαλλήλουσ τησ κατηγορίασ ΠΕ, ζξι (6) ζτη …»

γ. ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ
Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., κατθγορίασ ΠΕ, υπθρετοφςε με τθν
ιδιότθτα αυτι ςτθν Επιχείρθςθ, ςφμφωνα τα δεδομζνα που τζκθκαν
υπόψθ μου, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του Κεφαλαίου β
ΤΟΥ Ν. 4024/2011.
Ωςτόςο, κατά τθν θμερομθνία αυτι δεν είχε τον απαιτοφμενο χρόνο
πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7 του
άρκρου 7 του παρόντοσ, για να καταταχκεί ςτο βακμό Α΄, δθλαδι τα
είκοςι ζτθ, τα οποία ςυμπλιρωςε τθν 01.06.2014.
υνεπώσ, ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. δεν μπορεί να κάνει χριςθ
τθσ ωσ άνω μεταβατικισ διάταξθσ του αρ. 28 και θ βακμολογικι και
μιςκολογικι εξζλιξι του κα ςυνεχιςτεί κανονικά με βάςθ τισ διατάξεισ
των άρκρων 7 και 12 του ν. 4024/2011.

Ακινα, 30.07.2015
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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