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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Επί του ερωτιματοσ που ετζκθ από τθ Δ.Ε.Τ.Α. ……… προσ τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
με αρ.πρωτ. εις.: 2476/9-10-2018
ΘΕΜΑ: «ασ διαβιβάηουμε αίτθςθ τθσ υπαλλιλου …… ςχετικά με
ερωτιματα που αφοροφν τθ μετάβαςι τθσ από κατθγορία Τ.Ε. ςε Δ.Ε.
μετά το πζρασ τθσ οκταετίασ ΦΕΚ διοριςτζων 321/τ.Γ’/ 26.4.2010 θ
οποία όμωσ, δεν πραγματοποιικθκε τότε λόγω παγϊματοσ των
διοριςμϊν τθν περίοδο εκείνθ, και ανζλαβε υπθρεςία τθν 17.10.2016.
Επίςθσ ηθτά αν θ περίοδοσ αυτι υπολογίηεται ωσ χρόνοσ υπθρεςίασ».
κατά τθν γνϊμθ μασ προςικει θ εξισ απάντθςθ:

******
Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΠΣΙΚΟ
Ζχοντασ υπόψιν:
1. Σθ διάταξθ του ά. 1 του ν.1069/1980 «1. Οι Δθμοτικζσ
Επιχειριςεισ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.) αποτελοφν
ν.π.ι.δ. τθσ παρ. 4του ά. 252 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων
(ΚΔΚ), όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν.3463/2006 ζχουν
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κοινωφελι και μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα και διζπονται από
τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, εφόςον δεν ορίηεται
διαφορετικά από άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ του παρόντοσ, του
Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων και του ν.3852/2010».
2. Σθ διάταξθ του ά. 7 του ν.1069/1980 «1. Δι’ Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Τπθρεςίασ ςυνταςςόμενον δι’ αποφάςεωσ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ επιχειριςεωσ, εγκρινομζνθσ υπό
του Τπουργοφ Εςωτερικϊν μετά γνϊμθν των οικείων Δθμοτικϊν
ι Κοινοτικϊν υμβουλίων, κακορίηεται θ οργάνωςισ , θ ςφνκεςισ
και θ αρμοδιότθσ των υπθρεςιϊν, ο αρικμόσ των κζςεων του
πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ αναλόγωσ προσ τασ ανάγκασ τθσ
επιχειριςεωσ, θ κατά μιςκολογικά κλιμάκια κατανομι των
κζςεων του προςωπικοφ κακ’ ομάδασ ειδικοτιτων και αναλόγωσ
τθσ βακμίδοσ εκπαιδεφςεωσ αι αποδοχαί, ωσ και ο τρόποσ
προςλιψεωσ και απολφςεωσ και το αρμόδιον προσ τοφτο
όργανον.

2.

Σο

κατά

τθν

προθγοφμενθν

παράγραφον

προςωπικόν τθσ επιχειριςεωσ ςυνδζεται μετ’ αυτισ δια
ςυμβάςεωσ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, επιφυλαςςομζνθσ τθσ
ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου.
(…)».
3. Σον Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. (ΦΕΚ Β’
718/17-03-2016) ςτο ά. 43 του οποίου ορίηεται ότι «1. Η
πρόςλθψθ του τακτικοφ προςωπικοφ γίνεται εφόςον υπάρχουν
κενζσ οργανικζσ κζςεισ και πάγιεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, από
το Διοικθτικό υμβοφλιο που βεβαιϊνονται με γραπτζσ
ειςθγιςεισ του Διευκυντι. Κάκε προςλαμβανόμενοσ πρζπει να
ζχει τα προβλεπόμενα από τον Ο.Ε.Τ. προςόντα τθσ αντίςτοιχθσ
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ειδικότθτασ. 2. Η πρόςλθψθ του τακτικοφ προςωπικοφ γίνεται
από το Δ.. λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων τθσ εκάςτοτε
ιςχφουςασ νομοκεςίασ, μετά από ειςιγθςθ του Γεν. Δ/ντι και
κατόπιν προκιρυξθσ τθσ κζςθσ. 3. Κάκε πρόςλθψθ είναι
δοκιμαςτικι. Ο χρόνοσ τθσ δοκιμισ είναι ζνα ζτοσ πραγματικισ
υπθρεςίασ, ςτθ διάρκεια του οποίου με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι δυνατι θ απόλυςθ, αν ο
εργαηόμενοσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτα κακικοντα τθσ
ειδικότθτασ για τθν οποία προςλιφκθκε. Το αργότερο μζςα ςε
ζνα μινα από τθ ςυμπλιρωςθ του ζτουσ τθσ δοκιμαςτικισ
υπθρεςίασ το Διοικθτικό Συμβοφλιο πρζπει να αποφαςίςει για τθν
ζνταξθ ςτο τακτικό προςωπικό ι τθν απόλυςι του. Αν δεν
αποφανκεί, μετά τθν παρζλευςθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ θ
πρόςλθψθ γίνεται αυτοδίκαια οριςτικι» και ςτο ά. 60 «1.
Μεταβολι του κλάδου ι τθσ κατθγορίασ ι τθσ ειδικότθτασ που
ανικει ο μιςκωτόσ (μετάταξθ) γίνεται από το Διοικθτικό
υμβοφλιο

τθσ

Επιχείρθςθσ,

φςτερα

από

αίτθςθ

του

ενδιαφερομζνου, εφόςον τθροφνται οι νόμιμεσ προυποκζςεισ.
2. Για τθ μετάταξθ κα πρζπει να εκφράςουν γραπτϊσ τισ
απόψεισ τουσ ο Γεν. Δ/ντισ τθσ επιχείρθςθσ, ο Δ/ντισ Τπθρεςίασ
ςτθν οποία ανικει ο εργαηόμενοσ και ο Προϊςτάμενοσ του
τμιματοσ

προζλευςθσ

αλλά

και

προοριςμοφ

του

ενδιαφερομζνου».
4. Σθ διάταξθ του ά. 7 του ν.4354/2015 «1. Στισ διατάξεισ του
παρόντοσ υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δθμόςιοι
υπάλλθλοι, κακϊσ και οι υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου και οριςμζνου χρόνου:
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Α) ….
τ) των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου (ν.π.ι.δ.) που
ανικουν ςτο κράτοσ ι ςε ν.π.δ.δ. ι ςε ΟΣΑ κατά τθν ζννοια τθσ
επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ,
εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ
διοίκθςισ τουσ ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ, από κρατικοφσ πόρουσ κατά πενιντα τοισ
εκατό (50%) τουλάχιςτον του ετιςιου προυπολογιςμοφ τουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων

των

Κζντρων

Πρόλθψθσ

των

Εξαρτιςεων και Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ (…)».
5. Σθ διάταξθ του ά. 9 του ν.4354/2015 «1. Σα μιςκολογικά
κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπαλλιλων των κατθγοριϊν:
-Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (Π.Ε.) με πτυχίο ι δίπλωμα
Πανεπιςτθμίου θμεδαπισ ι ιςότιμο Σχολϊν αλλοδαπισ,
-Τεχνολογικισ

Εκπαίδευςθσ

(Τ.Ε.)

με

πτυχίο

ι

δίπλωμα

Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι.) τθσ θμεδαπισ λθ
ιςότιμο Σχολϊν θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
-Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.)και
-Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (Τ.Ε.) ορίηονται τα εξισ:
ε δεκαεννζα (19) για τουσ υπαλλιλουσ των κατθγοριϊν Σ.Ε. και
Π.Ε. και ςε δεκατρία (13) για τουσ υπαλλιλουσ των κατθγοριϊν
Τ.Ε. και Δ.Ε. Οι υπάλλθλοι των κατθγοριϊν Σ.Ε. και Π.Ε.
εξελίςςονται ςε αυτά με ειςαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταλθκτικό
το Μ.Κ. 19, ενϊ των κατθγοριϊν Τ.Ε. και Δ.Ε. με ειςαγωγικό το
Μ.Κ. 1 και καταλθκτικό το Μ.Κ. 13. 2. Τπάλλθλοι των
κατθγοριϊν Σ.Ε. ι Π.Ε. χωρίσ πτυχίο ι δίπλωμα Σεχνολογικοφ
Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Σ.Ε.Ι.) ι Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ
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Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.) αντίςτοιχα, ι ιςότιμο με αυτά, εξελίςςονται
ςτα Μ.Κ. τθσ Δ.Ε. κατθγορίασ με ειςαγωγικό το Μ.Κ. αυτισ.
Τπάλλθλοι που διορίςκθκαν ι μετατάχκθκαν ςτθ ΔΕ κατθγορία,
χωρίσ

απολυτιριο

αναγνωριςμζνθσ

τίτλο

κατϊτερθσ

αντίςτοιχθσ
τεχνικισ

ςχολισ

ειδικότθτασ
ι

με

τον

απαιτοφμενο από τισ οικείεσ διατάξεισ χρόνο εμπειρίασ,
εξελίςςονται ςτα Μ.Κ. τθσ ΔΕ κατθγορίασ».
6.

Σθ διάταξθ του ά. 10 του ν.4354/2015 «1. Ο διοριηόμενοσ
υπάλλθλοσ ειςζρχεται ςτθν Τπθρεςία με το ειςαγωγικό
μιςκολογικά κλιμάκιο τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικει ι ςτο
μιςκολογικά κλιμάκιο, που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του
προθγοφμενου άρκρου».

7. Σθ διάταξθ του ά. 11 του ν.4354/2015 «1. Για τθ μιςκολογικι
εξζλιξθ των υπαλλιλων όλων των κατθγοριϊν, από κατϊτερο ςε
ανϊτερο μιςκολογικό κλιμάκιο απαιτείται υπθρεςία ωσ εξισ:
Α. Για τουσ υπαλλιλουσ των κατθγοριϊν Τ.Ε. και Δ.Ε. υπθρεςία
τριϊν (3) ετϊν ςε κάκε μιςκολογικό κλιμάκιο.
Β. Για τουσ υπαλλιλουσ των κατθγοριϊν Τ.Ε. και Π.Ε. υπθρεςία
δφο (2) ετϊν ςε κάκε μιςκολογικό κλιμάκιο.
2. Για τθ μιςκολογικι εξζλιξθ των υπαλλιλων από το κατϊτερο
μιςκολογικό κλιμάκιο ςτο αμζςωσ ανϊτερο, απαιτείται να ζχει
ςυμπλθρωκεί ο κακοριςμζνοσ χρόνοσ υπθρεςίασ ςτο κατϊτερο
μιςκολογικό κλιμάκιο.
3. Η κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εξζλιξθ του υπαλλιλου
γίνεται με πράξθ του αρμόδιου για το διοριςμό οργάνου, που
δεν δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ»
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8.

Σθ διάταξθ του ά. 26 του ν.4354/2015 «1. Κατά τθν πρϊτθ

εφαρμογι του παρόντοσ, θ μιςκολογικι κατάταξθ των υπαλλιλων ςτα
μιςκολογικά κλιμάκια του άρκρου 9 πραγματοποιείται ςφμφωνα με
τα τυπικά τουσ προςόντα, το χρόνο υπθρεςίασ ςτο φορζα που
υπθρετοφν, κακϊσ και το χρόνο υπθρεςίασ, που ζχει αναγνωριςτεί
από το φορζα αυτόν, μζχρι και ςτισ 31.12.2015. 2. Μετά τθ
μιςκολογικι

κατάταξθ

τθσ

προθγοφμενθσ

παραγράφου,

θ

μιςκολογικι εξζλιξθ όλων των υπαλλιλων αναςτζλλεται μζχρι τισ
31.12.2017. Από 1.1.2018 θ μιςκολογικι εξζλιξθ ενεργοποιείται εκ
νζου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 ςυνυπολογιηομζνου
και του τυχόν πλεονάηοντοσ χρόνου, που είχε υπολογιςκεί κατά τθν
αρχικι κατάταξθ, χωρίσ όμωσ να λαμβάνεται υπόψθ το χρονικό
διάςτθμα που μεςολάβθςε από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ των
διατάξεων του παρόντοσ νόμου μζχρι τισ 31.12.2017».
9. Σθν εγκφκλιο υπ’ αρικ.πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 του Τπουργείου
Οικονομικϊν με κζμα: « Παροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 ‘’Μιςκολογικζσ
ρυκμίςεισ των υπαλλιλων του Δθμοςίου, των Οργανιςμϊν Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ) πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, των ν.π.δ.δ. και
ν.π.ι.δ. κακϊσ και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του ν.3429/2005 και άλλεσ
μιςκολογικζσ διατάξεισ» και ςυγκεκριμζνα επί του άρκρου 26
αναφζρονται τα κάτωκι:
«Με τθν παρ. 1 προβλζπεται ότι κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι των
διατάξεων του νζου νόμου (με τον οποίο επζρχεται πλζον θ
αποςφνδεςθ

βακμοφ-μιςκοφ)

θ

μιςκολογικι

κατάταξθ

των

υπαλλιλων ςτα μιςκολογικά κλιμάκια του ά. 3 πραγματοποιείται
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ςφμφωνα με τα τυπικά τουσ προςόντα, το χρόνο υπθρεςίασ ςτο
φορζα που υπθρετοφν, κακϊσ και το χρόνο υπθρεςίασ, που ζχει
αναγνωριςτεί από τον φορζα αυτόν μζχρι και ςτισ 31/12/2015. Ο
χρόνοσ υπθρεςίασ που πλεονάηει μετά τθν κατάταξι τουσ κεωρείται
ότι ζχει διανυκεί ςτο Μ.Κ. κατάταξθσ, για τθν απονομι του επόμενου
Μ.Κ.
(…)
Με τθν παρ. 2 προβλζπεται ότι, μετά τθν μιςκολογικι κατάταξθ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου, θ μιςκολογικι εξζλιξθ όλων των
υπαλλιλων αναςτζλλεται μζχρι τισ 31-12-2017. Από 1-1-2018 θ
μιςκολογικι εξζλιξθ ενεργοποιείται εκ νζου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 11 ςυνυπολογιηομζνου και του τυχόν πλεονάηοντοσ
χρόνου, που είχε υπολογιςκεί κατά τθν αρχικι κατάταξθ, χωρίσ όμωσ
να λαμβάνεται υπόψθ το χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου μζχρι
τισ 31-12-2017. Π.χ. υπάλλθλοσ Π.Ε. κατθγορίασ με χρόνο υπθρεςίασ,
κατά τθν 1-1-2016, 4 ζτθ και 6 μινεσ κατατάςςεται ςτο Μ.Κ. 3 τθσ
κατθγορίασ του με πλεονάηοντα χρόνο 6 μινεσ. Σα ζτθ 2016 και 2017
δεν μετροφν ςτο χρόνο υπθρεςίασ του για τθν απονομι του επόμενου
μιςκολογικοφ κλιμακίου, κακϊσ για αυτά τα δφο ζτθ δεν προβλζπεται
καμία μιςκολογικι εξζλιξθ. Από το 2018, που ενεργοποιείται εκ νζου
θ μιςκολογικι εξζλιξθ, ο ςυγκεκριμζνοσ υπάλλθλοσ κα καταταγεί ςτο
επόμενο

Μ.Κ.

(Μ.Κ.

4)

μετά

τθν

παρζλευςθ

18

μθνϊν,

ςυμπλθρϊνοντασ τουσ απαιτοφμενουσ 24 για τθν αλλαγι κλιμακίου».
10. Σθν υπ’ αρικ. 60/2018 απόφαςθ του Μονομελοφσ Εφετείου φρου
(Διαδικαςία Εργατικϊν Διαφορϊν) δια τθσ οποίασ απερρίφκθ θ ζφεςθ
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των εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Τ.Α. …. κατά τθσ Δ.Ε.Τ.Α. …. και από τθν οποία
προκφπτει ότι οι διατάξεισ που αφοροφν το βακμολογικό και
μιςκολογικό κακεςτϊσ των δθμοςίων υπαλλιλων ζχουν ανάλογθ
εφαρμογι από 1.1.2013 και ςτο προςωπικό των ν.π.ι.δ. που ανικουν
ςτο κράτοσ ι ςε ν.π.δ.δ. ι ςε ΟΣΑ κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ
κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ
και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ. υγκεκριμζνα,
παρακζτω απόςπαςμα από το ςκεπτικό τθσ ωσ άνω αποφάςεωσ:
«Κατ’ εφαρμογιν του ν.4046/2012 «Ζγκριςθ των Σχεδίων Συμβάςεων
Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ
και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ
μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ
Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ
του δθμόςιου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ» και ςτο
πλαίςιο του εκεί τεκζντοσ ςτόχου τθσ επίτευξθσ, με δθμοςιονομικζσ
παρεμβάςεισ, πρωτογενοφσ πλεονάςματοσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, που
κα επζτρεπε τθ ςτακεροποίθςθ, ςε πρϊτθ φάςθ, και τθ μείωςθ, ςτθ
ςυνζχεια του δθμόςιου χρζουσ, εκδόκθκε ο ν.4093/2012 ‘’Ζγκριςθ
Μεςοπροκζςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016Επείγοντα

Μζτρα

Εφαρμογισ

του

ν.4046/2012

και

του

Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016
(Α’ 222/12.11.2012), ο οποίοσ ςτθν υποπαράγραφο Γ1 ‘’ Μιςκολογικζσ
διατάξεισ του Δθμοςίου Σομζα’’ τθσ παραγράφου Γ’ ‘’Ρυκμίςεισ
Θεμάτων Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ’’ του
άρκρου πρϊτου, ορίηει ότι: ‘’1. (…) 2. Αναςτζλλεται μζχρι 31.12.2016 θ
εφαρμογι των διατάξεων (…) τθσ περίπτωςθσ β’ του τελευταίου
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εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 29 του ν.4024/2011 (…) Οι διατάξεισ
του προθγοφμενου εδαφίου ιςχφουν από 31.10.2012 . 3. (…) 12. Οι
διατάξεισ του Κεφαλαίου Δεφτερου του ν.4024/2011 που αφοροφν το
βακμολογικό και μιςκολογικό κακεςτϊσ των υπαλλιλων του άρκρου
4 του ίδιου νόμου, 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 ΟΣΑ, 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% του
λάχιςτον του ετιςιου προυπολογιςμοφ τουσ. (…). υνεπϊσ, θ υπαγωγι
του προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου των επιχειριςεων αυτϊν που
ζχουν κοινωφελι χαρακτιρα και ανικουν ςτουσ ΟΣΑ, κατά τθν ζννοια
τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμοςίου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ,
εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ διοίκθςισ τουςτισ ρυκμίςεισ του ωσ άνω νόμου (ν.4024/2011) και κατ’ επζκταςθ ,
ςτισ ρυκμίςεισ του ν.4093/2012 (όπωσ άλλωςτε και ςτισ ρυκμίςεισ των
ν. 3833/2010 και 3845/2010), με ςυνζπεια τθν ανάλογθ μείωςθ των
αποδοχϊν τουσ, εξυπθρετεί κεμιτό ςκοπό δθμόςιασ ωφζλειασ και
βρίςκει

αιτιολογικό

ζρειςμα

ςτθν

ζκτακτθ

και

πρωτοφανι

δθμοςιονομικι κρίςθ που αντιμετϊπιςε θ Χϊρα μασ (ςυνεπεία τθσ
οποίασ μάλιςτα μεγάλο ποςοςτό των απαςχολουμζνων ςτον ιδιωτικό
τομζα-είτε μιςκωτϊν είτε αυτοπαςχολουμζνων-κατζςτθςαν άνεργοι ςε
αντίκεςθ με τουσ απαςχολοφμενουσ ςτο ςτενό και ευρφτερο δθμόςιο
τομζα). Σε κάκε περίπτωςθ, θ ζλλειψθ αμιγϊσ προςωρινοφ χαρακτιρα
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των μζτρων αυτϊν (ζςτω κι αν θ παρζμβαςθ του νομοκζτθ υπόκειται
ςε χρονικό περιοριςμό, ο οποίοσ ςυμπίπτει με τθ λιξθ του εγκρικζντοσ
με το ν.4093/2012

Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ

Στρατθγικισ) είναι δικαιολογθμζνθ, διότι ο ςκοπόσ του νομοκζτθ ιταν
όχι μόνο να αντιμετωπίςει τθν οξεία δθμοςιονομικι κρίςθ, αλλά κυρίωσ
να εξυγιάνει τα δθμόςια οικονομικά, κατά τρόπο μόνιμο, θ λιψθ δε των
μζτρων αυτϊν δικαιολογείται ςτο πλαίςιο υιοκζτθςθσ ενόσ ευρφτερου
προγράμματοσ

δθμοςιονομικισ

προςαρμογισ

και

προϊκθςθσ

διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, το οποίο
ςτόχευε ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ άμεςθσ ανάγκθσ χρθματοδότθςθσ τθσ
χϊρασ, αλλά και ςτθν βελτίωςθ τθσ μελλοντικισ δθμοςιονομικισ και
οικονομικισ κατάςταςθσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ

ελλθνικισ

οικονομίασ, το οποίο ςτόχευε ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ άμεςθσ ανάγκθσ
χρθματοδότθςθσ τθσ χϊρασ, αλλά και ςτθν βελτίωςθ τθσ μελλοντικισ
δθμοςιονομικισ

και

οικονομικισ

κατάςταςθσ

και

τθσ

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ (βλ. ΟλΣΤΕ 668/2012, ΣτΕ
1283/2012, ΕΔΔΑ απόφαςθ τθσ 7.5.2013, Κουφάκθ κατά Ελλάδοσ και
ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδοσ).(…) και ουδεμία νομικι επιρροι αςκεί ο
διατυπωκείσ από τουσ εκκαλοφντεσ ιςχυριςμόσ ότι οι Δ.Ε.Τ.Α. δεν
ανικουν ςτον δθμόςιο τομζα, δεδομζνου ότι ‘’Οι επιχειριςεισ κοινισ
ωφζλειασ, ζχοντασ εξ οριςμοφ ωσ αντικείμενο τθν εξυπθρζτθςθ
κοινωφελϊν ςκοπϊν, για τουσ οποίουσ πρωτίςτωσ ενδιαφζρεται το
Κράτοσ, αποτελοφν κατά κανόνα κατθγορία δθμοςίων επιχειριςεων,
που ελζγχονται από το δθμόςιο ι άλλα νομικά πρόςωπα ι
οργανιςμοφσ δθμοςίου χαρακτιρα. Αποφαςιςτικό, όμωσ ςτοιχείο για
τον χαρακτθριςμό μιασ επιχειριςεωσ ωσ κοινισ ωφζλειασ δεν είναι θ
νομικι μορφι ι ο φορζασ τθσ, οφτε το νομικό κακεςτϊσ που διζπει
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τθν ίδρυςθ και λειτουργία τθσ, αλλά θ φφςθ των υπθρεςιϊν τθσ, οι
οποίεσ πρζπει να είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν εξυπθρζτθςθ
βαςικϊν αναγκϊν του κοινωνικοφ ςυνόλου (ΟλΑΠ 20/2006). Στθν παρ.
3 του ά. 1 του ν.1069/1980 προβλζπεται θ ςφςταςθ των Δ.Ε.Τ.Α.
κατόπιν απόφαςθσ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Με τθν ίδια
απόφαςθ ορίηονται τα παραχωροφμενα ςε αυτι περιουςιακά
ςτοιχεία του διμου. Εξ αυτοφ του λόγου οι Δ.Ε.Τ.Α. ςφμφωνα με τθν
παρ. 1του ίδιου ωσ άνω άρκρου, διζπονται ωσ προσ τθν διοίκθςθ,
οργάνωςθ, εκτζλεςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ των ζργων τθσ
αρμοδιότθτάσ των κακϊσ και τισ πθγζσ τθσ χρθματοδοτιςεϊσ τουσ
από τισ διατάξεισ του ν.1069/1980, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των
ςχετικϊν διατάξεων του «Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα».
11. Σθ διάταξθ του πρϊτου εδαφίου τθσ περ. 3 ττθσ παρ. Σ
υποπαράγραφοσ Σ.1 του ν.4093/2012 όπωσ ιςχφει μετά τθν
αντικατάςταςι του από το άρκρου 7 του ν.4368/2016 «Οι προςλιψεισ
και διοριςμοί τακτικοφ προςωπικοφ των κατθγοριϊν ΥΕ και ΔΕ, όλων
των κλάδων και ειδικοτιτων των ΟΤΑ αϋκαι β’ βακμοφκαι των νπιδ
αναςτζλλονται ζωσ τθν 31/12/2016. Από τθν ανωτζρω αναςτολι
εξαιροφνται οι διοριςμοί προςωπικοφ των ανωτζρω κατθγοριϊν ςε
υπθρεςίεσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, για τουσ οποίουσ δεν
απαιτείται απόφαςθ κατανομισ τθσ παρ. 5 του ά. 11 του ν.3833/2010,
όπωσ ιςχφει».
12. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. οικ. 8402/16-03-2016 εγκφκλιο του Τπουργείου
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςτθν οποία προβλζπεται
ότι «Με το πρϊτο εδάφιο τθσ περ.3 τθσ παρ. ΣΤ’ υποπαρ. ΣΤ1 του
ν.4093/2012

ζχει

επιβλθκεί

πλιρθσ
11

αναςτολι

προςλιψεων

προςωπικοφ των κατθγοριϊν ΥΕ και ΔΕ ςτουσ ΟΤΑ ζωσ 31.12.2016.
Εξαιτίασ αυτοφ, ζχουν εμφανιςτεί πολλζσ ελλείψεισ προςωπικοφ και
ςοβαρζσ δυςχζρειεσ ςτθ λειτουργία υπθρεςιϊν ηωτικισ ςθμαςίασ για το
κοινωνικό ςφνολο. Με τθ διάταξθ του ά. 7 του ν.4368/2016
εξαιροφνται από τθν ανωτζρω αναςτολι οι διοριςμοί και προςλιψεισ
μόνιμου και ΙΔΑΧ προςωπικοφ των κατθγοριϊν ΤΕ και ΔΕ ςε
υπθρεςίεσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, δθλαδι προςωπικοφ που κα
ςτελεχϊςει τισ Τπθρεςίεσ Κακαριότθτασ, Δ.Ε.Τ.Α., Ηλεκτροφωτιςμοφ,
Υδρευςθσ-Αποχζτευςθσ και Δθμοτικϊν Κοιμθτθρίων κλπ. Σο τακτικό
προςωπικό των κατθγοριϊν ΤΕ και ΔΕ που κα καλφπτει κενζσ κζςεισ
ειδικά των ανωτζρω Τπθρεςιϊν προςλαμβάνεται χωρίσ πλζον να
απαιτείται απόφαςθ κατανομισ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν και
Διοικθτικισ

Αναςυγκρότθςθσ,

του

ν.3833/2010μ

όπωσ

ιςχφει.

Επιςθμαίνεται ότι, εάν εκκρεμοφν διοριςμοί επιτυχόντων κατθγοριϊν ΥΕ
και ΔΕ παλαιότερων προκθρφξεων ΑΣΕΠ, προσ κάλυψθ κενϊν κζςεων
ςτισ ανωτζρω υπθρεςίεσ των φορζων, οι φορείσ πρζπει άμεςα να
ολοκλθρϊςουν τουσ διοριςμοφσ αυτοφσ, ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία
των ά. 23-26 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν Υπαλλιλων
(ν.3584/2007). Αμζςωσ μετά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ από τα άτομα
αυτά, ο φορζασ κα πρζπει να ενθμερϊςει ςχετικά τθν υπθρεςία μασ».
13. Σο προςοντολόγιο των δθμοςίων υπαλλιλων και ςυγκεκριμζνα το
Π.Δ. 50/2001 άρκρα 18 και 25.
υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το ά. 18 του Π.Δ. 50/2001 «Κλάδοσ ΔΕ
Διοικθτικϊν Γραμματζων
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1. Προςόν διοριςμοφ ςτον ειςαγωγικό βακμό ορίηεται:
-Δίπλωμα

Επαγγελματικισ

Κατάρτιςθσ

ΙΕΚ,

οποιαςδιποτε

ειδικότθτασ του τομζα Χρθματοπιςτωτικϊν και Διοικθτικϊν
Υπθρεςιϊν (πρϊθν Οικονομίασ και Διοίκθςθσ) ι
-πτυχίο Α’ ι Β’ κφκλου Σπουδϊν Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ
Εκπαιδευτθρίου οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Οικονομίασ
και Διοίκθςθσ ι
-Απολυτιριοσ τίτλοσ:
-Ενιαίου Λυκείου ι
-Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου, Κλάδων:
Α) Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν-Γραμματζων
Β) Οικονομίασ
Γ) Βιβλιοκθκονομίασ ι
-Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου των τμθμάτων:
Α) Ξενοδοχειακϊν Επιχειριςεων
Β) Υπαλλιλων Επιχειριςεων Μεταφορϊν
Γ) Υπαλλιλων Λογιςτθρίου
Δ) Υπαλλιλων Διοίκθςθσ
Ε) Εμπορικϊν Επιχειριςεων ι
-Λυκείου Γενικισ Κατεφκυνςθσ
ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ και επιπλζον γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ ςτα
αντικείμενα:
α) επεξεργαςία κειμζνων β) υπολογιςτικά φφλλα γ) υπθρεςίεσ
διαδικτφου».
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ενϊ ςτο ά. 25 ορίηονται τα προςόντα διοριςμοφ ςε κλάδουσ ΤΕ.
υγκεκριμζνα:
«Προςόν διοριςμοφ ςτον ειςαγωγικό βακμό των κλάδων ΥΕ
ορίηεται ο απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ
(δθλαδι απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που
ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ
ςχολείου), ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ τεχνικισ
ςχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων
Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ, του άρκρου
1 του ν.2817/2000».
14. Σθν υπ’ αρικ. 1/666Μ/2008 Προκιρυξθ πλιρωςθσ κζςεων
προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου
τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ….. και ςυγκεκριμζνα τθν παρ. ΙΙ ςτθν οποία μνθμονεφονται
τα τυπικά προςόντα πρόςλθψθσ κατά κατθγορία και ειδικότθτα .
τθν κατθγορία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΔΕ) και ειδικότθτα : ΔΕ
Γραμματζα, κζςθ μία (1) ωσ τυπικά προςόντα απαιτοφνται:
1. Δίπλωμα

Επαγγελματικισ

Κατάρτιςθσ

(ΙΕΚ)

οποιαςδιποτε

ειδικότθτασ του τομζα Χρθματοπιςτωτικϊν και Διοικθτικϊν
Τπθρεςιϊν (πρϊθν Οικονομίασ και Διοίκθςθσ) ι
Πτυχίο

Β’

κφκλου

πουδϊν

Σεχνικοφ

Επαγγελματικοφ

Εκπαιδευτθρίου (ΣΕΕ) οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα
Οικονομίασ και Διοίκθςθσ ι
-Απολυτιριοσ τίτλοσ:
-Ενιαίου Λυκείου ι
-Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου, Κλάδων:
Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν-Γραμματζων ι
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Οικονομίασ ι Βιβλιοκθκονομίασ ι
Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου των Σμθμάτων:
Ξενοδοχειακϊν

Επιχειριςεων

ι

Τπαλλιλων

Επιχειριςεων

Μεταφορϊν ι Τπαλλιλων Λογιςτθρίου ι Τπαλλιλων Διοίκθςθσ ι
Εμπορικϊν Επιχειριςεων ι
-Λυκείου Γενικισ Κατεφκυνςθσ ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ
τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ
2. Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα:
Ι) επεξεργαςίασ κειμζνων,
ιι) υπολογιςτικϊν φφλλων
ιιι) υπθρεςιϊν διαδικτφου
3.Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.
2) ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: ΔΕ Καταμετρθτισ Τδρομζτρων, κζςθ μία (1)
Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ
ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ
ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ.
τθν κατθγορία υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (ΤΕ) και ειδικότθτα: ΤΕ
Εργάτθσ, κζςθ μία (1) απαιτοφνται ωσ τυπικά προςόντα:
Απολυτιριοσ τίτλοσ Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (Απολυτιριοσ τίτλοσ
Σριταξίου Γυμναςίου ι για όςουσ ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980
απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου), ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ
κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του ν.δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του
άρκρου 1 του ν.2817/2000 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ.
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Απολυτιριοι τίτλοι Γ’ Γυμναςίου των ςχολικϊν περιόδων 1976-1977 ζωσ
και 1979-1980 κα γίνονται δεκτοί.
15. Σον πίνακα διοριςτζων (ΦΕΚ Γ’ 321/26-4-2010) με τθν
286/12.2.2010 απόφαςθ του Γ’ Σμιματοσ του ΑΕΠ, ςφμφωνα με τθν
1/666Μ/2008 προκιρυξθ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ ΥδρευςθσΑποχζτευςθσ …… που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 90/12.3.2009 (τεφχοσ
προκθρφξεων ΑΕΠ) ωσ εξισ:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΕΠΩΝΤΜΟ

ΟΝΟΜΑ

………………..

…………..

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
………….

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ-Θζςθ (1)
ΕΠΩΝΤΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ

………………

………………

…………..

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ-Θζςθ (1)
ΕΠΩΝΤΜΟ
………………..

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ

……………….

…………………..

Η Επιτροπι
………………….

………………………

……………………. ………………………….
…………………
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………………….

16. Σθν υπ’ αρικ. 965/3-10-2016 απόφαςθ του Ανωτάτου υμβουλίου
Επιλογισ Προςωπικοφ Σμιμα Δ’ με τθν οποία αποφαςίςτθκε ότι:
«Η επόμενθ αδιάκετθ υποψιφια για τθ κζςθ κατθγορίασ ΤΕ του
κλάδου/ειδικότθτασ Εργατϊν …………………. ζχει καταταγεί 3θ ςτθ ςειρά
του οικείου πίνακα τθσ ανωτζρω ειδικότθτασ με ςυνολικι βακμολογία
1102 μονάδεσ από τον κφριο πίνακα κατάταξθσ, 200 μονάδεσ για δφο
ανιλικα τζκνα, 300 μονάδεσ ωσ τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ, 304
μονάδεσ για επαγγελματικι εμπειρία 41 μθνϊν και 148 μονάδεσ για
προςαυξθμζνθ εμπειρία κατά 50% χρόνου απαςχόλθςθσ 40 μθνϊν. Από
τον αυτεπάγγελτο ζλεγχο που διενεργικθκε ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ,
κακϊσ και ςτα επιςυναπτόμενα ςε αυτιν δικαιολογθτικά, διαπιςτϊκθκε
ότι θ ανωτζρω υποψιφια διακζτει τα απαιτοφμενα από τθν οικεία
προκιρυξθ προςόντα και αποδεικνφει τα κριτιρια, από τθ
βακμολόγθςθ των οποίων προζκυψε θ ςυνολικι βακμολογία των
1102 μονάδων, καταταςςόμενθ ορκϊσ από τθν αρμόδια επιτροπι του
οικείου φορζα ςτθ 3θ ςειρά του οριςτικοφ πίνακα κατάταξθσ τθσ εν
λόγω ειδικότθτασ και κατά ςυνζπεια πρζπει να διατεκεί προσ
διοριςμό για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ τθσ εν λόγω ειδικότθτασ, να
διαγραφεί από τον οικείο πίνακα κατάταξθσ και ακολοφκωσ να
εγγραφεί ςτον ςυμπλθρωματικό πίνακα διοριςτζων τθσ εν λόγω
ειδικότθτασ. ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ

Σο Σμιμα αποφαςίηει: 1.

Διαγράφει από τον πίνακα καταταξθσ και διοριςτζων κατθγορίασ ΤΕ
του κλάδου/ειδικότθτασ Εργατϊν τον υποψιφιο ……………….. ………….
και από τον πίνακα κατάταξθσ τον υποψιφιο ………… ……………… , κατά
τα εκτικζμενα ςτο ςκεπτικό τθσ παροφςασ. 2. Διακζτει προσ διοριςμό
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τθν υποψιφια ……………..

…………… για τθν πλιρωςθ τθσ κζςεωσ τθσ

ανωτζρω ειδικότθτασ, τθν οποία διαγράφει από τον οικείο πίνακα
κατάταξθσ και εγγράφει αυτιν ςτον ςυμπλθρωματικό πίνακα
διοριςτζων τθσ εν λόγω ειδικότθτασ, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
ςτο ςκεπτικό τθσ παροφςασ. Οι αναμορφωμζνοι πίνακεσ να
αποςταλοφν άμεςα ςτο ΑΣΕΠ προσ ενθμζρωςθ του ςχετικοφ φακζλου».
17. Σθν υπ’ αρικ. 1738/17.10.2016 απόφαςθ του Προζδρου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
………. ςφμφωνα με τθν οποία αποφαςίςκθκε ο διοριςμόσ τθσ κασ
……………., ςε κενι οργανικι κζςθ του ΟΕΤ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ………….,
κατθγορίασ κλάδου ΤΕ Εργατϊν, ςτο Σ’ βακμό, κακότι ζχει όλα τα
νόμιμα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα, όπωσ αυτά κακορίηονται από
τισ κείμενεσ διατάξεισ και αποδεικνφονται από τα δικαιολογθτικά που
κατζκεςε

κακϊσ

και

τθν

υπ’

αρικ.

πρωτ.

1946/17.10.2016

επακολουκιςαςα ςφμβαςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου μεταξφ τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. ….… και τθσ κασ ………. …………… με τθν οποία θ Δ.Ε.Τ.Α.
…………….. ορίηεται ότι κα απαςχολεί τθν ωσ άνω με τθν ιδιότθτά τθσ ωσ
ΤΕ ΕΡΓΑΣΗ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου.
18. Σθν από 17.10.2016 βεβαίωςθ πρόςλθψθσ τθσ κ. …………….. ………..
από το Μθτρϊο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Τπουργείου Εςωτερικϊν
και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ από τισ 17.10.2016.
19. Σθν υπ’ αρικ. 285/2018 Απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ……………..
περί αποδοχισ του διοριςμοφ τθσ εν λόγω υπαλλιλου ιδθ από τισ
17.10.2016 και επικφρωςθσ τθσ υπ’ αρικ. 1738/2016 αποφάςεωσ του
Προζδρου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ……….
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20. Σθν υπ’ αρικ. 70/22-11-2016 απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. …………..
κατόπιν

αιτιςεωσ

τθσ

……………………

περί

αναγνϊριςθσ

των

εκπαιδευτικϊν τθσ προςόντων με βάςθ τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που ζχει
ςτθν κατοχι τθσ και ειδικότερα τον τίτλο ςπουδϊν δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ από το Ενιαίο Λφκειο …………. τον οποίο κατζκεςε και ςτο
αποφαςιςτικό μζροσ τθσ οποίασ διατυπϊνονται τα εξισ:
Α. Εγκρίνεται θ αναγνϊριςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ προςόντων και
Β. Μετατάςςεται θ εν λόγω υπάλλθλοσ ςτθν κατθγορία ΔΕ Διοικθτικοφ
Οικονομικοφ.
21. Σθν από 8/10/2018 αίτθςθ τθσ …………. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α. με τθν
οποία ηθτά τθ μετάταξι τθσ από τθν κατθγορία διοριςμοφ τθσ ΤΕ ςτθν
κατθγορία ΔΕ βάςει τίτλου ςπουδϊν και τθν αναγνϊριςθ τθσ
υπθρεςίασ τθσ κατά τθν χρονικι περίοδο από 26.4.2010 ζωσ
17.10.2016.

ΙΙ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Η μιςκολογικι κατάταξθ τθσ ……………….. ςτο Μ.Κ. 1 τθσ κατθγορίασ ΤΕ
Εργάτθ ςυντελζςτθκε ςτισ 17/10/2016 βάςει τθσ υπ’ αρικ. 1738/2016
αποφάςεωσ του Προζδρου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. …………. θ οποία επικυρϊκθκε
με τθν υπ’ αρικ. 285/26-10-2018 απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
…………, τθσ υπ’ αρικ. πρωτ. 1946/17.10.2016 ςφμβαςθσ εργαςίασ
αορίςτου χρόνου κακϊσ και τθσ από 17.10.2016 βεβαίωςθσ
πρόςλθψθσ τθσ εν λόγω υπαλλιλου του Τπουργείου Εςωτερικϊν και
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ.
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Από το ςυνδυαςμό των διατάξεων του ν.4093/2012 και ν.4387/2016
προκφπτει ότι εξαιροφνται τθσ αναςτολισ προςλιψεων οι υπάλλθλοι
που εργάηονται ςε φορείσ που παρζχουν υπθρεςίεσ ανταποδοτικοφ
χαρακτιρα όπωσ εν προκειμζνω όςον αφορά τθν πρόςλθψθ τθσ
…………… ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. ………. θ οποία κεωρείται ότι προςλιφκθκε από
τισ 17.10.2016 ωσ ΤΕ Εργάτθσ. Σο γεγονόσ ότι οι διατάξεισ που
αφοροφν το μιςκολογικό και βακμολογικό κακεςτϊσ των δθμοςίων
υπαλλιλων εφαρμόηονται και ςτουσ υπαλλιλουσ των Δ.Ε.Τ.Α.
προκφπτει από τθ διάταξθ τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου Γ
του ν.4093/2012 περ. 12.
Βάςει του ά. 26 του ν.4354/2015 μετά τθ μιςκολογικι κατάταξθ των
υπαλλιλων, θ μιςκολογικι τουσ εξζλιξθ αναςτζλλεται μζχρι τισ
31.12.2017 επομζνωσ πριν τισ 31.12.2017 δεν μπορεί θ ςυγκεκριμζνθ
υπάλλθλοσ να εξελιχκεί μιςκολογικά, επομζνωσ θ μιςκολογικι τθσ
εξζλιξθ αναςτζλλεται από τισ 17.10.2016 ζωσ τισ 31.12.2017 και
ενεργοποιείται εκ νζου από τισ 1.1.2018 οπότε θ μετάταξι τθσ ζχει
μεν ςυντελεςτεί από τισ 22.11.2016 δεδομζνου ότι διακζτει το
απαιτοφμενο τυπικό προςόν για τθ ςυντζλεςι τθσ και ελιφκθ θ υπ’
αρικ. 70/22-11-2016 απόφαςθ του Δ.. περί μετάταξισ τθσ ςτθ κζςθ
ΔΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ εντοφτοισ, θ μιςκολογικι τθσ εξζλιξθ
ςυντελείται ςτισ 1.1.2018.
Ακινα, 26/10/2018
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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