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ΣΑΜΑΣΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΙΣΙΛΚΑ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο 
Δευκαλίωνος 9 – ΛΑΡΙΑ – Σ.Κ. 41 222
Σηλ. 2410 531269 - 610181 & 6932 751805 – Fax : 2410531269
e-mail : pitsilkas@yahoo.gr

Λάξηζα 24-2- 2009
Αξηζκ. Γλσκ. : – 391–
ΠΡΟ ΣΗΝ
ΔΓ.Δ.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ :

Δρώτημα της Γ.Δ.Υ.Α. στετικά με την μισθολογική

αναβάθμιση σπαλλήλοσ, τφρίς την κατάληυη οργανικής θέσης.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
1.- Σελ § 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 1069/1980, (Φ.Δ.Κ. Α΄/191/23-81980), «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη
Απνρεηεύζεσο», ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
Άρθρον 7 - Οργανιζμός Εζωηερικής Υπηρεζίας ηης Επιχειρήζεως Προζωπικόν.
1. Δη` Οργαληζκού Εζφηερηθής Υπερεζίας ζσληαζζοκέλολ δη` αποθάζεφς ηοσ
Δηοηθεηηθού Σσκβοσιίοσ ηες επητεηρήζεφς, εγθρηλοκέλες σπό ηοσ Υποσργού
Εζφηερηθώλ κεηά γλώκελ ηφλ οηθείφλ Δεκοηηθώλ ή Κοηλοηηθώλ Σσκβοσιίφλ,
θαζορίδεηαη ε οργάλφζης, ε ζύλζεζης θαη ε αρκοδηόηες ηφλ σπερεζηώλ, ο αρηζκός ηφλ
ζέζεφλ ηοσ πάζες θύζεφς προζφπηθού αλαιόγφς προς ηας αλάγθας ηες επητεηρήζεφς, ή
θαηά κηζζοιογηθά θιηκάθηα θαηαλοκή ηφλ ζέζεφλ ηοσ προζφπηθού θαζ` οκάδας
εηδηθοηήηφλ θαη αλαιόγφς ηες βαζκίδος εθπαηδεύζεφς, αη αποδοταί, φς θαη ο ηρόπος
προζιήυεφς θαη αποιύζεφς θαη ηο αρκόδηολ προς ηούηο όργαλολ.
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2.- Σελ § 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο από 10-6-2008 Κιαδηθήο πιινγηθήο
ύκβαζεο Δξγαζίαο γηα ηε ξύζκηζε ησλ όξσλ ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο
όιεο ηεο ρώξαο, ε νπνία θεξύρζεθε ππνρξεσηηθή δπλάκεη ηεο κε αξηζκό
58030/2711/2008 (Φ.Δ.Κ. 1657/Β΄/14-8-2008) απόθαζεο ηεο Τθππνπξγνύ
Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
Άρθρο 5 – Επιδόμαηα.
Σηοσς εργαδοκέλοσς ποσ σπάγοληαη ζηελ παρούζα τορεγούληαη ηα παραθάηφ
επηδόκαηα, ποσ σποιογίδοληαη ζηοσς βαζηθούς κηζζούς ηοσ άρζροσ 2, ποσ αλαιογεί ζε
θάζε εργαδόκελο, ζύκθφλα κε ηα ορηδόκελα ζηο άρζρο 4 ασηής ηες ζύκβαζες θαη
αληηζηοητεί ζηο κηζζοιογηθό θιηκάθηο, ζηο οποίο εληάζζεηαη.
6. Επηζηεκοληθό Επίδοκα: Φορεγείηαη επηζηεκοληθό επίδοκα ζηοσς πηστηούτοσς
ΠΕ ποζοζηού 20% θαη ζηοσς πηστηούτοσς ΤΕ ποζοζηού 16%.

Β.- Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ζέηεη ην εμήο
εξώηεκα :
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α., κε ηελ κε αξηζκό 68/2007
απόθαζή ηνπ, πξνέβε ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ πηπρίνπ Σ.Δ. ΓηνηθεηηθνύΛνγηζηηθνύ, ππαιιήινπ ηεο κηζζνινγηθά θαη κόλν.
ηε ζπλέρεηα θαη αθνύ πξνεγήζεθε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηελ
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ε νπνία δελ ελέθξηλε ηελ παξαπάλσ
απόθαζε, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο επηρείξεζεο κε ηελ κε αξηζκό
88/2008 αλαθάιεζε ηελ κε αξηζκό 68/2007 απόθαζή ηνπ θαη δεηά λα
επηζηξαθνύλ από ηελ ππάιιειό ηεο ηα πνζά πνπ ηεο έρνπλ θαηαβιεζεί
σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα.
Ωο εθ ηνύηνπ, ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη ηα εμήο :
α.- Δάλ ππάξρνπλ δηαηάμεηο πνπ λα πξνβιέπνπλ ηελ απαιιαγή ηεο
ππαιιήινπ από ηελ επηζηξνθή ησλ ήδε θαηαβιεζέλησλ ρξεκάησλ θαη
β.- Δάλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα απνδερζεί ηελ
κηζζνινγηθή αλαβάζκηζή ηεο ππαιιήινπ απηήο, νύζα πηπρηνύρνο Σ.Δ.,
ρσξίο ηελ θαηάιεςε ηεο αληίζηνηρεο νξγαληθήο ζέζεο;
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Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
α.- Με ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) κηαο
Γεκνηηθήο

Δπηρείξεζεο

ζπληάζζεηαη

θαηόπηλ

Ύδξεπζεο

απόθαζεο

ηνπ

θαη

Απνρέηεπζεο,

Γηνηθεηηθνύ

ηεο

ν

νπνίνο

πκβνπιίνπ,

εγθξίλεηαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, κεηά από ηε
ζύκθσλε γλώκε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη δεκνζηεύεηαη ζην
Φύιιν Δθεκεξίδνο ηεο Κπβέξλεζεο, πξνβιέπεηαη κεηαμύ ησλ άιισλ, θαη
ε θαηά κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαηά
νκάδεο εηδηθνηήησλ θαη αλάινγα ηνπ βαζκνύ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν Οξγαληζκόο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
ηεο Γ.Δ.Τ.Α, πξνβιέπεη κηα ζέζε ΣΔ Γηνηθεηηθνύ-Λνγηζηηθνύ, Γηνηθεηηθώλ
Γξακκαηέσλ, ε νπνία έρεη ήδε θαιπθζεί θαη σο εθ ηνύηνπ ζηελ ίδηα ζέζε
δελ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί δεύηεξε ππάιιεινο.
πλεπώο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α., κε ηελ κε αξηζκό
88/2008 απόθαζή ηνπ, νξζώο πξνέβε ζηελ αλάθιεζε ηεο κε αξηζκό
68/2007

απόθαζήο

ηνπνζεηήζεθε

ζηε

ηνπ,
ζέζε

ε

δε

απηή

ππάιιεινο
θαη

έιαβε

ε
γηα

νπνία

παξαηύπσο

ρξνληθό

δηάζηεκα

δεθαηεζζάξσλ (14) κελώλ ηα πνζά ιόγσ ηεο κηζζνινγηθήο απηήο
αλαβάζκηζεο, ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη ηα θαηαβιεζέληα ρξεκαηηθά πνζά
πξνο ηελ επηρείξεζε.
β.- Η ππάιιεινο όκσο απηή, εθόζνλ ακείβεηαη κε ηελ Κιαδηθή
πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. όιεο ηεο
ρώξαο, δηθαηνύηαη, εθόζνλ δελ ην ιακβάλεη, ιόγσ ηνπ πηπρίνπ ηεο ζρνιήο
Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο, ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ
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Σ.Δ.Ι., ην πξνβιεπόκελν από ηε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Κ...Δ.
επηζηεκνληθό επίδνκα, αλεξρόκελν ζε πνζνζηό 16% επί ηνπ βαζηθνύ ηεο
κηζζνύ.
Ο νομικός σύμβοσλος της Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

