ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Σύκθωλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξωη. εηζ. ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2752/7-7-2021 αίηεκα ηεο
Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Ε.Υ.Α.) πξνο ηελ Έλωζε
Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεωλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) εξωηάηαη:
«Δύλαηαη οη κεταληθοί ηες Δ.Ε.Υ.Α. λα σπατζούλ εθηός ηωλ κηζζοιογηθώλ ηοσς
δεηεκάηωλ (ποσ ρσζκίδοληαη από ηο λ. 4354/2015), γηα ηα κε κηζζοιογηθά
δεηήκαηα ζηελ Κιαδηθή Σύκβαζε ηες Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θαη, αλ λαη, κε ποηοσς όροσς
θαη προϋποζέζεης ζα γίλεη ε σπαγωγή ηοσς;»
Η απάληεζε πνπ πξνζήθεη θαηά ηε γλώκε κνπ είλαη ε θάηωζη:

***

Ι. Εθαρκοζηέο Νοκοζεηηθό Πιαίζηο
Σε πεξίπηωζε ζπξξνήο δηαθνξεηηθώλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεωλ εξγαζίαο ηπγράλεη
εθαξκνγήο ην άρζρο 10 παρ. 2 ηοσ . 1876/1990, ζύκθωλα κε ην νπνίν νξίδεηαη όηη «
1. Αλ ε ζτέζε εργαζίας ρσζκίδεηαη από περηζζόηερες ηζτύοσζες ζσιιογηθές ζσκβάζεης
εργαζίας, εθαρκόδεηαη ε πηο εσλοϊθή γηα ηολ εργαδόκελο….2. Κιαδηθή ή επητεηρεζηαθή
ζσιιογηθή ζύκβαζε εργαζίας σπερηζτύεη ζε περίπηωζε ζσρροής κε οκοηοεπαγγεικαηηθή
ζσιιογηθή ζύκβαζε εργαζίας.».

ΙΙ. Επί ηοσ ερωηήκαηος

Από ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ λ. 4354/2015 ηα κηζζνινγηθά δεηήκαηα ηωλ κόληκωλ θαη
δόθηκωλ πνιηηηθώλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ θαζώο θαη ηωλ ππαιιήιωλ κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ – κεηαμύ άιιωλ- θαη ηωλ
Δ.Ε.Υ.Α., ξπζκίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη ππνρξεωηηθά από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ωο άλω
λόκνπ. Τα ινηπά κε κηζζνινγηθήο θύζεωο δεηήκαηα ξπζκίδνληαη λνκίκωο από ηηο
Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο Εξγαζίαο. Σπλεπώο νη κεραληθνί ηεο Δ.Ε.Υ.Α. δηαηεξνύλ ηα
ππόινηπα πξνλόκηα - δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηελ θιαδηθή ΣΣΕ ηεο
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπηωζε θαη νζάθηο ζπξξένπλ δύν δηαθνξεηηθέο
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα όηαλ ζπξξέεη κηα θιαδηθή ή
επηρεηξεζηαθή ΣΣΕ κε κία νκνηνεπαγγεικαηηθή ΣΣΕ ππεξηζρύεη ε θιαδηθή έλαληη ηεο
νκνηνεπαγγεικαηηθήο βάζεη ηνπ άξζξ. 10 παξ. 2 ηνπ λ. 1876/1990.
Η ππαγωγή ηωλ ελ ιόγω ππαιιήιωλ ζηελ Κιαδηθή ΣΣΕ ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θαη ε
εθαξκνγή ηωλ όξωλ απηήο έλαληη ηεο νκνηνεπαγγεικαηηθήο ΣΣΕ (γηα δεηήκαηα ι.ρ.
αδεηώλ, ωξαξίνπ θ.ν.θ.) ζηελ νπνία ππάγνληαλ ρωξίο λα έρνπλ εθθξάζεη νηαδήπνηε
αληίξξεζε, ζα πξέπεη λα ηζρύζνπλ γηα ην κέιινλ δειαδή από ηε δήιωζε (από 07-072021) ηωλ εξγαδνκέλωλ πξνο ηελ Επηρείξεζε.

Αζήλα, 20/07/2021
Ο Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Π. Ζπγνύξεο

