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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Από τη Δ.Ε.Υ.Α. ερωτάται εάν υπάλληλος η οποία κατέχει από
πτυχίο ΤΕ Διοικητικού από τον Απρίλιο του 2.000 αλλά εργάζεται
σε θέση ΔΕ Διοικητικού και ασκεί πέραν των διοικητικών της
καθηκόντων

και

καθήκοντα

όπως

η

έκδοση

λογαριασμών

ύδρευσης, βιβλίο πρωτοκόλλου καθώς και καθήκοντα ταμία
μπορεί να διεκδικήσει μισθολογική και όχι ιεραρχική αναβάθμιση
έχω να παρατηρήσω τα κατωτέρω:
ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2009
ΑΡΘΡΟ 1
Πεδίο Εφαρμογής
τις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι που
απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως
τακτικό και δόκιμο προσωπικό σε κάθε είδους Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Σηλεθέρμανσης, όλης της χώρας και είναι μέλη
των σωματείων που ανήκουν στην Π.Ο.Ε. - Δ.Ε.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 3
Κατάταξη προσωπικού σε Μισθολογικά Κλιμάκια
Κάθε εργαζόμενος που υπάγεται στην σύμβαση αυτή κατατάσσεται σε Μ.Κ.
ως κατωτέρω:

1. Διευθυντής: Εισαγωγικό Μ.Κ. 15ο - καταληκτικό Μ.Κ. 1ο
2. Προϊστάμενοι Τπηρεσιών: Εισαγωγικό Μ.Κ. 16ο - καταληκτικό Μ.Κ. 1ο
3.

Επιστημονικό

προσωπικό

Διοικητικό

&

Σεχνικό

Σριτοβάθμιας

εκπαίδευσης:
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 5ετούς φοίτησης (ΠΕ5): Εισαγωγικό Μ.Κ.
18ο - καταληκτικό Μ.Κ. 1ο
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 4ετούς φοίτησης (ΠΕ4): Εισαγωγικό Μ.Κ.
19ο - καταληκτικό Μ.Κ. 2ο.
Σεχνολογικής εκπαίδευσης (ΣΕ): Εισαγωγικό Μ.Κ. 20ο - καταληκτικό Μ.Κ.
3ο.
4. Μέσης εκπαίδευσης: Διοικητικό και τεχνικό προσωπικό (Λύκειο - Μέσες
Σεχνικές χολές) (ΜΕ): Εισαγωγικό Μ.Κ. 25ο - καταληκτικό Μ.Κ. 8ο.
Πτυχιούχοι Μέσων Σεχνικών χολών Εργοδηγών: Εισαγωγικό Μ.Κ. 24ο
καταληκτικό 7ο.
(…)
ΑΡΘΡΟ 4
Μισθολογικά κλιμάκια εισόδου - Χρόνος Μισθολογικής εξέλιξης
1. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις Δ.Ε.Τ.Α.

κατατάσσονται

στο

εισαγωγικό Μ.Κ. του προηγούμενου άρθρου ανάλογα με τα τυπικά
προσόντα,

την

ειδικότητα

και

την

προϋπηρεσία

που

έχουν,

μη

υπερβαίνουσα τις τέσσερις τριετίες.
2. Οι εργαζόμενοι στις Δ.Ε.Τ.Α. κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας
κατατάσσονται στα Μ.Κ., σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα, τη θέση που
κατέχουν, την ειδικότητα και τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας και
προϋπηρεσίας που έχουν.
3.Για τη μισθολογική εξέλιξη κάθε εργαζομένου από Μ.Κ. σε Μ.Κ.
απαιτείται υπηρεσία ή προϋπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε Μ.Κ.
4. Ως χρόνος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας κάθε εργαζομένου λαμβάνεται υπ'
όψη οποιαδήποτε υπηρεσία αυτού σε Δ.Ε.Τ.Α. βάση σχετικής βεβαίωσης. ε
οποιονδήποτε άλλο εργοδότη ή αυτοτελή άσκηση επαγγέλματος, η
προϋπηρεσία λαμβάνεται υπ' όψη μόνο εφ' όσον είναι της ίδιας ειδικότητας
και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του εργοδότη, νόμιμα θεωρημένη ή

του ασφαλιστικού φορέα που ανήκει ή της αρμόδιας Δ.Ο.Τ. για την
αυτοτελή άσκηση επαγγέλματος.
5. Για την μισθολογική ένταξη των Πανεπιστημιακής και Σεχνολογικής
εκπαίδευσης εργαζομένων η προϋπηρεσία προσμετράτε από το χρόνο
κτήσης του πτυχίου τους.
6. ε περίπτωση μετάταξης εργαζομένου ο χρόνος προϋπηρεσίας στην
προηγούμενη θέση προσμετράτε στη νέα θέση άσχετα με την ειδικότητα.
ΑΡΘΡΟ 5
Επιδόματα
τους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται τα
παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στους βασικούς μισθούς του
άρθρου 2 που αναλογεί σε κάθε εργαζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 αυτής της σύμβασης και αντιστοιχεί στο μισθολογικό κλιμάκιο στο
οποίο εντάσσεται
1. Επίδομα γάμου: ε όλους τους εργαζόμενους άνδρες, γυναίκες
χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%, ανεξάρτητα αν ο (η) άλλος(η)
σύζυγος εργάζεται οπουδήποτε και λαμβάνει επίδομα γάμου ή έχει
εισόδημα. Σο επίδομα γάμου δικαιούνται και οι διαζευγμένοι-νες, οι χήροιρες και οι άγαμες μητέρες.
2. Επίδομα τέκνων: Χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε
ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 7% για κάθε ένα από το τρίτο παιδί και
πάνω. Σο επίδομα ακολουθεί το τρίτο παιδί και πάνω μέχρι την ενηλικίωσή
του. Σο επίδομα τέκνων καταβάλλεται άσχετα αν ο άλλος σύζυγος
εργάζεται σε άλλο εργοδότη και του χορηγείται απ' αυτόν. Σο παραπάνω
επίδομα καταβάλλεται μέχρι και την συμπλήρωση του 18ου έτους ή του
24ου έτους ηλικίας, εφ' όσον τα τέκνα σπουδάζουν σε σχολές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή μεταλυκειακής εκπαίδευσης
αναγνωρισμένη από το κράτος. Σο εν λόγω επίδομα χορηγείται και σε
όσους έχουν τέκνα που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία και για όσο
χρόνο διαρκεί αυτή και σε όσους έχουν τέκνα με αναπηρία 67%
ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού.

3. Επίδομα παραμεθόριων περιοχών: Χορηγείται στους εργαζόμενους σε
παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν για τους δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους.
4. Επίδομα ξένης γλώσσας: Χορηγείται σε ποσοστό 5% σε κατόχους πτυχίου
αναγνωρισμένου από το κράτος όταν η χρήση της ξένης γλώσσας είναι
απαραίτητη στην εκτέλεση των καθηκόντων του και αποτελεί προσόν
διορισμού.
5. Σεχνικό επίδομα: Χορηγείται τεχνικό επίδομα στους εργοδηγούς, οι
οποίοι είτε προσλήφθηκαν ως εργοδηγοί είτε ορίσθηκαν από την
επιχείρηση, σε ποσοστό 13% και στους αρχιτεχνίτες σε ποσοστό 10%.
6.

Επιστημονικό

επίδομα:

Χορηγείται

επιστημονικό

επίδομα

στους

πτυχιούχους ΠΕ ποσοστού 20% και στους πτυχιούχους ΣΕ ποσοστού 16%.
7. Οικονομικό - Διοικητικό επίδομα: Χορηγείται Οικονομικό – Διοικητικό
επίδομα στους έχοντες εκ του νόμου το δικαίωμα υπογραφής ισολογισμού,
αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποσοστού 16%.
8. Επίδομα ευδόκιμης υπηρεσίας: Χορηγείται στο προσωπικό που εργάζεται
στον ίδιο εργοδότη ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού μετά την
συμπλήρωση 5ετούς ευδόκιμης υπηρεσίας. Σο επίδομα αυξάνεται σε 10%
επί του βασικού μισθού με την συμπλήρωση 15ετούς ευδόκιμης υπηρεσίας.
9. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: Χορηγείται επίδομα μεταπτυχιακών
σπουδών σε ποσοστό 5% σε όσους κατέχουν ή αποκτήσουν πτυχίο
παρεμφερές με το αντικείμενο εργασίας τους.
10. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής
εργασίας σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού σε όλο το προσωπικό
κάθε ειδικότητας περιλαμβανομένων των εργατών της τεχνικής υπηρεσίας
που απασχολείται σε συνθήκες ανθυγιεινές ή επικίνδυνες για την υγεία
τους. Οι συνθήκες αυτές εντοπίζονται στις εγκαταστάσεις Β.Κ., τα
αντλιοστάσια, δίκτυα, κάθε είδους τεχνικές εγκαταστάσεις και γενικά τις
εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Σο επίδομα χορηγείται και στο
λοιπό τεχνικό προσωπικό ειδικοτήτων, στις καθαρίστριες-ές και στους
σημειωτές υδρομέτρων. Σο επίδομα δεν το δικαιούνται διοικητικοί
υπάλληλοι.

11. Επίδομα ειδικών συνθηκών: Χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών σε
ποσοστό 5% στο εργατοτεχνικό προσωπικό, στους οδηγούς, στους κλητήρες,
στις καθαρίστριες/ές,

στους χειριστές ειδικών μηχανημάτων, στους

φύλακες εγκαταστάσεων και στους τεχνικούς εργαζόμενους στον βιολογικό
καθαρισμό και αντλιοστάσια.
12.Επίδομα ηλεκτρονικού υπολογιστή: Χορηγείται επίδομα ηλεκτρονικού
υπολογιστή σε ποσοστό 10%, σε όσους κάνουν χρήση τερματικών Η/Τ.
13. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας: Χορηγείται επίδομα χρόνου υπηρεσίας σε
ποσοστό 4% με τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας, το οποίο
προσαυξάνεται με ποσοστό 4% ανά διετία μέχρι πέντε διετίες, στη συνέχεια
προσαυξάνεται με ποσοστό 4% ανά τριετία και μέχρι τέσσερις τριετίες και
τέλος προσαυξάνεται με ποσοστό 4% ανά διετία και μέχρι πέντε διετίες. Οι
τέσσερις τριετίες σταδιακά τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα γίνουν διετίες
ξεκινώντας από την τελευταία.
14. Επίδομα διαχειριστικών λαθών: Χορηγείται επίδομα διαχειριστικών
λαθών στους ταμίες σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού.
15. Επίδομα προϋπολογισμού και ισολογισμού: Χορηγείται επίδομα
προϋπολογισμού και ισολογισμού ίσο με τις αποδοχές ενός μηνιαίου
συνολικού μισθού στο προσωπικό που απασχολείται με τη σύνταξη αυτών.
Οι απασχολούμενοι με τη σύνταξη μόνο του προϋπολογισμού ή μόνο του
ισολογισμού δικαιούνται το 1/2 του μισθού. Σο επίδομα προϋπολογισμού
(1/2 του μισθού) καταβάλλεται με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου και το
επίδομα του ισολογισμού (1/2 του μισθού) με τη μισθοδοσία του Απριλίου
κάθε έτους.
16. Επίδομα χειριστών: Χορηγείται επίδομα χειριστών σε ποσοστό 10% επί
του

βασικού

μισθού

στους

χειριστές

ειδικών

μηχανημάτων

και

μηχανημάτων έργων (χειριστές αποφρακτικών μηχανημάτων - εκσκαφέων
– JCB - περιστρεφόμενων – γκρέϊντερ - οδοστρωτήρων - σφυρών κομπρεσέρ).
17. Επίδομα επίβλεψης: Χορηγείται επίδομα επίβλεψης έργου σε ποσοστό
20% στους μηχανικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και σε ποσοστό 15%
στους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης και εργοδηγούς. Σο επίδομα

χορηγείται και σε όσους ορίζονται αναπληρωτές – βοηθοί επιβλέποντες. Σο
επίδομα χορηγείται όσο διαρκεί η εκτέλεση και η κατασκευή του έργου.
18. Χρηματικά βοηθήματα: Καταβάλλονται στους εργαζόμενους χρηματικά
βοηθήματα στις παρακάτω περιπτώσεις.
1. Λόγω απόκτησης τέκνου του εργαζόμενου ποσό 500 ευρώ. ε περίπτωση
διδύμων το ποσό διπλασιάζεται. Σο βοήθημα το δικαιούται ο ένας από τους
δύο συζύγους αν εργάζονται στην ίδια επιχείρηση.
2. Λόγω θανάτου συζύγου ή τέκνου 500 ευρώ,
3. Καταβάλλεται άπαξ χρηματικό βοήθημα 1.000 ευρώ στην οικογένεια
θανόντος εργαζόμενου.
19. Λόγω θανάτου εργαζομένου η αποζημίωση θα καταβάλλεται όπως αυτή
θα καταβαλλόταν σε περίπτωση συνταξιοδότησης στην οικογένειά του.
(Όπου οικογένεια στο εδάφιο 3 της παραγράφου 18 και της παραγράφου
19 του παρόντος άρθρου νοείται η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα).
Από την κλαδική σύμβαση εργασίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής
και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και
αποχέτευσης όλης της χώρας και με δεδομένο ότι η Δ.Ε.Υ.Α. είναι μέλος
της Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α. και επομένως ως προς τους υπαλλήλους αυτής
εφαρμόζονται οι διατάξεις της ανωτέρω κλαδικής σύμβασης προκύπτει
ότι οι απόφοιτοι Μέσων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας υπάγονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 3 της σύμβασης και κατατάσσονται σε ΜΚ
Μέσης εκπαίδευσης: Διοικητικό και τεχνικό προσωπικό (Λύκειο – Μέσες
Τεχνικές Σχολές) (ΜΕ). Κατά δε το άρθρο 4 παράγραφος 5 της σύμβασης
«Για τη μισθολογική ένταξη των Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης εργαζομένων η προυπηρεσία προσμετράται από το χρόνο
κτήσης του πτυχίου τους». Περαιτέρω, στο άρθρο 5 της εν λόγω
σύμβασης ορίζονται κατ’ αποκλειστικό τρόπο τα επιδόματα τα οποία
χορηγούνται στους εργαζομένους.
Σε καμία, όμως, από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προβλέπεται μισθολογική
αναβάθμιση εργαζομένου ο οποίος ασκεί de facto άλλα καθήκοντα από
αυτά που προβλέπονται από την ειδικότητα την οποία κατέχει.

Προβλέπεται μόνο χορήγηση επιδομάτων στις από το νόμο αναφερόμενες
περιπτώσεις

και

δυνατότητα

ιεραρχικής

αναβάθμισης

μέσω

των

διαδικασιών του ΟΕΥ.
Αθήνα, 15.02.2011
Ο γνωμοδοτών δικηγόρος
Πάνος Ζυγούρης

