ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Δηέζε από ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (εθεμήο Γ.Δ.Υ.Α.)
πξνο ηελ Έλσζε Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.)
κε ην αξ. πξση. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. : 2751/30-6-2021 ην θάησζη εξώηεκα:
«Μπνξνύλ εξγαδόκελνη ΑΜΕΑ, νη νπνίνη είραλ πξνζιεθζεί ζηελ Επηρείξεζε
κέζω εηδηθώλ πξνγξακκάηωλ ηνπ ΟΑΕΔ γηα ΑΜΕΑ, έπεηηα από κεηαηξνπή ηωλ
ζπκβάζεώλ ηνπο ζε ΙΔΑΦ λα θαηαηαγνύλ ζε αλώηεξα κηζζνινγηθά θιηκάθηα (ΤΕ
θαη ΠΕ αληίζηνηρα) ζύκθωλα κε ηα πηπρία πνπ δηαζέηνπλ, δηαηεξώληαο ηηο
πξνζωπνπαγείο ηνπο ζέζεηο;»
Αθνύ ειήθζεζαλ ππόςε ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα 1) ησλ αηηήζεσλ εξγαδνκέλσλ κε
α.π. 1333 &1332/2021 θαη ησλ 2) βεβαηώζεσλ πηπρίσλ, ε απάληεζε πνπ πξνζήθεη
θαηά ηε γλώκε κνπ είλαη ε θάησζη:

***

Σύκθσλα κε ηνλ λ. 4354/2015 «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ,
κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο
δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ» (Α’176) θαη εηδηθόηεξα
ην άξζξν 9 απηνύ ππό ηνλ ηίηιν «Μηζζνινγηθά θιηκάθηα θαη θαηάηαμε ησλ
ππαιιήισλ» νξίζζεθε όηη «1. Τα κηζζνινγηθά θιηκάθηα (Μ.Κ.) ησλ ππάιιεισλ ησλ
θαηεγνξηώλ: - Παλεπηζηεκηαθήο Εθπαίδεπζεο (Π.Ε.) κε πηπρίν ή δίπισκα
Παλεπηζηεκίνπ εκεδαπήο ή ηζόηηκν Σρνιώλ αιινδαπήο, -Τερλνινγηθήο Εθπαίδεπζεο
(Τ.Ε.) κε πηπρίν ή δίπισκα Τερλνινγηθνύ Εθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο (Τ.Ε.Ι.) ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκν Σρνιώλ εκεδαπήο ή αιινδαπήο, - Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο
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(Δ.Ε.) θαη - Υπνρξεσηηθήο Εθπαίδεπζεο (Υ.Ε.) νξίδνληαη σο εμήο: Σε δεκαεννέα (19)
για τοσς σπαλλήλοσς των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. θαη ζε δεθαηξία (13) γηα ηνπο
ππαιιήινπο ησλ θαηεγνξηώλ Υ.Ε. θαη Δ.Ε.. Οη ππάιιεινη ησλ θαηεγνξηώλ Τ.Ε. θαη
Π.Ε. εμειίζζνληαη ζε απηά κε εηζαγσγηθό ην Μ.Κ. 1 θαη θαηαιεθηηθό ην Μ.Κ. 19, ελώ
ησλ θαηεγνξηώλ Υ.Ε. θαη Δ.Ε. κε εηζαγσγηθό ην Μ.Κ. 1 θαη θαηαιεθηηθό ην Μ.Κ. 13. 2.
Υπάιιεινη ησλ θαηεγνξηώλ Τ.Ε. ή Π.Ε. ρσξίο πηπρίν ή δίπισκα Τερλνινγηθνύ
Εθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο (Τ.Ε.Ι.) ή Αλώηαηνπ Εθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο (Α.Ε.Ι.)
αληίζηνηρα, ή ηζόηηκν κε απηά, εμειίζζνληαη ζηα Μ.Κ. ηεο Δ.Ε. θαηεγνξίαο κε
εηζαγσγηθό ην Μ.Κ. 2 απηήο.... 3. α. Κάηνρνη κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ εηήζηαο
ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, γηα ηίηινπο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνσζνύληαη θαηά δύν (2) Μ.Κ. ζηελ θαηεγνξία πνπ
αλήθνπλ, ελώ νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαηά έμη (6) Μ.Κ.. β. Η θαηάηαμε
ζηα Μ.Κ. ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο πξαγκαηνπνηείηαη κόλν όηαλ ην πεξηερόκελν
ησλ κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο ηνπ
ππαιιήινπ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεσο θαηά ηελ πιήξσζε ή ηελ
πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο από ηνλ νξγαληζκό ηεο Υπεξεζίαο. Γηα ηε ζπλδξνκή ή
όρη ηεο πξνϋπόζεζεο απηήο απνθαίλεηαη ην αξκόδην, γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ ηίηισλ
απηώλ, όξγαλν.»
Ο Κώδηθαο Καηάζηαζεο Δεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήιωλ (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.),
πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3584/2007 (Α΄ 143), ζην Μέξνο Γεύηεξν
«Πξνζσπηθό εηδηθώλ ζέζεσλ θαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ», Τκήκα Β
«Πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ γηα θάιπςε νξγαληθώλ ζέζεσλ
Ο.Τ.Α.», θαη, εηδηθόηεξα, ζην άξζξν 183, όπσο ην άξζξν απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4071/2012 θαη ηα άξζξν 105 λ. 4483/2017 (Α΄ 85), νξίδεη
όηη: «Τν πξνζσπηθό ηνπ ηκήκαηνο απηνύ, ην νπνίν θαηέρεη ή απνθηά ηίηιν ζπνπδώλ
αλώηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ζηελ νπνία
αλήθεη ε ζέζε ηελ νπνία θαηέρεη, επηηξέπεηαη λα κεηαηάζζεηαη ζε θελή ζέζε
αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ πνπ θαηέρεη, εθόζνλ ν
ηίηινο ζπνπδώλ ηνπ πξνβιέπεηαη ή αληηζηνηρεί ζε θιάδν ή εηδηθόηεηα ηεο ππεξεζίαο
ηνπ. Αλ δελ ππάξρεη θελή ζέζε, ε κεηάηαμε γίλεηαη κε κεηαθνξά ζέζεο ζε εηδηθόηεηα
αληίζηνηρε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ πνπ θαηέρεη ν κεηαηαζζόκελνο ή παξεκθεξνύο κε ηηο
ππάξρνπζεο ηνπ θιάδνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ, ύζηεξα από γλώκε ηνπ ππεξεζηαθνύ
ζπκβνπιίνπ. Απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί, θαη` εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5
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ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4024/2011 ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 183 ηνπ λ. 3584/2007
κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο ζεσξνύληαη λόκηκεο. Οη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο
θαηαξγνύληαη απηνδηθαίσο κε ηελ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν απνρώξεζε απηώλ πνπ
ηηο θαηέρνπλ. Καηά ηα ινηπά, εθαξκόδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1
θαη 2 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 76 θαη ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ παξόληνο Κώδηθα.».

Σύκθσλα κε ην άξζξν 76 ΚΚΔΚΥ όηη «1. Μεηάηαμε ππαιιήινπ ζε θελή ζέζε
θιάδνπ αλώηεξεο θαηεγνξίαο, ηνπ ίδηνπ Ο.Τ.Α., επηηξέπεηαη κεηά από αίηεζε ηνπ
ππαιιήινπ θαη ύζηεξα από γλώκε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ. Ο
κεηαηαζζόκελνο πξέπεη λα θαηέρεη ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ θιάδν
ζηνλ νπνίν κεηαηάζζεηαη. 2. Υπάιιεινο πνπ είρε ηνλ απαηηνύκελν γηα δηνξηζκό ζε
αλώηεξε θαηεγνξία ηίηιν ζπνπδώλ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δηνξηζκνύ
ηνπ δελ επηηξέπεηαη λα κεηαηαγεί ζε ζέζε θιάδνπ αλώηεξεο θαηεγνξίαο πξηλ από ηε
ζπκπιήξσζε νθηαεηίαο από ην δηνξηζκό ηνπ. 2. Ο ππάιιεινο κεηαηάζζεηαη κε ην
βαζκό πνπ θαηέρεη. Αλ ν εηζαγσγηθόο βαζκόο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν κεηαηάζζεηαη
είλαη αλώηεξνο ηνπ βαζκνύ πνπ θαηέρεη, κεηαηάζζεηαη κε ηνλ εηζαγσγηθό απηό
βαζκό. Ο ρξόλνο ππεξεζίαο πνπ έρεη δηαλπζεί ζην βαζκό κε ηνλ νπνίν ν ππάιιεινο
κεηαηάζζεηαη, ζεσξείηαη όηη έρεη δηαλπζεί ζην βαζκό ηεο ζέζεο ζηελ νπνία
κεηαηάζζεηαη, εθόζνλ έρεη δηαλπζεί κε ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ
θιάδν απηόλ. 4. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ππνςήθηνη γηα κεηάηαμε,
πξνεγνύληαη απηνί πνπ θαηέρνπλ ηνλ πξνβιεπόκελν ηίηιν ζπνπδώλ θαη αθνινπζνύλ
νη ππνςήθηνη πνπ θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδώλ πνπ πξνβιέπεηαη σο επηθνπξηθό πξνζόλ
δηνξηζκνύ.»
Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κ.Κ.Γ.Κ.Υ. ζπλάγνληαη ηα αθόινπζα: Ζ κεηάηαμε
ππαιιήινπ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΤΑ α΄ βαζκνύ ζε ζέζε αλώηεξεο θαηεγνξίαο, θαη’ επίθιεζε
ηίηινπ ζπνπδώλ αλώηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηίηιν πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζέζε πνπ ππεξεηεί ζπληζηά ππεξεζηαθή κεηαβνιή. Ζ κεηάηαμε
πξνϋπνζέηεη αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ θαη επέξρεηαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ ζην ζύλνιό
ηνπο νη απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο, κεηά από ζύκθσλε γλώκε ηνπ νηθείνπ
ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, πεξίιεςε ηεο νπνίαο
δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, παξάγνπζα εληεύζελ ηα έλλνκα
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απνηειέζκαηά ηεο (Δ.Σ. Η Τκ. Πξάμε 165/2009, Κιηκ. Πξνι. Δι. Γαπ. ζην Η Τκ.
59/2016, 279/2015, 263, 259, 32/2014).
Δηδηθόηεξα, ε κεηάηαμε ππαιιήινπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ
ρξόλνπ ζε αλώηεξε εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία επηηξέπεηαη λα γίλεηαη ζε θελή ζέζε θαη
ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θελή ζέζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ
άξζξνπ 183, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4483/2017,
γίλεηαη κε κεηαθνξά ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν ππάιιεινο. Υπό ηηο πξνγελέζηεξεο
ξπζκίζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππήξρε θελή νξγαληθή ζέζε, ε κεηάηαμε γηλόηαλ ζε
πξνζσπνπαγή ζέζε, κε δέζκεπζε θελήο ζέζεο κόληκνπ πξνζσπηθνύ. Απηό είρε σο
ζπλέπεηα, ν κεηαηαζζόκελνο ππάιιεινο λα ππεξεηεί ζε ζέζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη
νξγαληθά, ε νξγαληθή ζύλζεζε ηεο ππεξεζίαο λα αιινηώλεηαη κε ηε δέζκεπζε κίαο
ζέζεο κόληκνπ πξνζσπηθνύ θαη λα επηβαξύλεηαη από ην πιεόλαζκα κίαο ζέζεο εθηόο
νξγαληθήο δηάξζξσζεο, ηε ζπληζηώκελε πξνζσπνπαγή. Με ηηο λεόηεξεο δηαηάμεηο
ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη πξνζσπνπαγήο ζέζε, ε κεηαθεξόκελε ζέζε απμάλεη ην
ζύλνιν ησλ ζέζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία γίλεηαη ε κεηάηαμε θαη
κεηώλεη αληίζηνηρα ηνλ αξηζκό ζέζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηεγνξίαο πξνέιεπζεο.
Αλάινγε απμνκείσζε ζέζεσλ ζπκβαίλεη θαη ζηνλ θιάδν ή εηδηθόηεηα, αλ ε απόθηεζε
θαη επίθιεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ επηθέξεη κεηαβνιή ζηνλ θιάδν ή εηδηθόηεηα ζηνλ
νπνίν ππεξεηεί ν ππάιιεινο. Τνύην ηζρύεη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη ζέζεηο εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νξγαληθέο ζέζεηο, νπόηε
επέξρεηαη κεηαβνιή ζηνλ νξγαληζκό ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία δηαηεξείηαη αλεμάξηεηα
από ηελ ππεξεζηαθή εμέιημε ηνπ κεηαηαζζόκελνπ ππαιιήινπ, αθόκα θαη αλ ν
ππάιιεινο απνρσξήζεη.
Γηαθνξεηηθή είλαη ε πεξίπησζε ησλ κεηαηάμεσλ ππαιιήισλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξόλνπ πνπ ππεξεηνύλ ζε ήδε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, νη νπνίεο δελ
επηδξνύλ ζηηο νξγαληθέο ζέζεηο κνλίκσλ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ. Ζ
πξνζσπνπαγήο ζέζε είλαη πξνζσξηλή θαη θαηαξγείηαη κε ηελ απνρώξεζε γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν ηνπ ππαιιήινπ. Δπνκέλσο, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε κεηάηαμε
ζε ζέζε αλώηεξεο θαηεγνξίαο, κε κεηαθνξά πξνζσπνπαγνύο ζέζεο θαηά ηελ έλλνηα
ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4483/2017, εκπεξηέρεη κεηάηαμε κε
θαηάξγεζε ηεο αξρηθήο θαη ζύζηαζε λέαο πξνζσπνπαγνύο ζέζεο. (πξβι. Δ.Σ.
Κιηκ.Πξνι.Δι.Γαπ. ζην Η Τκ. πξάμε 156/2018).
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Ωο αξρηθή πξόζιεςε, γηα ηελ εθθίλεζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ κεηάηαμε ησλ
ππαιιήισλ ζε αλώηεξε θαηεγνξία, θαηά ηε γλώκε καο, λνείηαη ε πξόζιεςε απηώλ
σο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Φξόλνπ, θαη όρη ε πξνγελέζηεξε σο Ηδησηηθνύ
Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξόλνπ. Τνύην δηόηη πξόθεηηαη γηα δύν δηαθνξεηηθέο έλλνκεο
ζρέζεηο, θαη δηαθνξεηηθή ζπκβαηηθή ζρέζε κε ην Ννκηθό Πξόζσπν ηεο Γ.Δ.Υ.Α. κε
δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο.
Δμ απηώλ ηεθκαίξεηαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ΑΜΔΑ ηεο Γ.Δ.Υ.Α., πνπ είραλ
πξνζιεθζεί σο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξόλνπ,

ε δεκηνπξγία κηαο λέαο

έλλνκεο ζρέζεο κε ηελ Δπηρείξεζε κε ηελ πξόζιεςε ηνπο σο ΗΓΑΦ.
Επνκέλωο, νη ππάιιεινη, γηα ηνπο νπνίνπο ηέζεθε ην εξώηεκα, θαη πξόθεηηαη λα
πξνζιεθζνύλ ωο ΙΔΑΦ, επηηξέπεηαη λα κεηαηαρζνύλ ζε θελή ζέζε αληίζηνηρεο
εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ πνπ θαηέρνπλ (ΠΕ, ΤΕ), εθόζνλ ν
ηίηινο ζπνπδώλ ηνπ πξνβιέπεηαη ή αληηζηνηρεί ζε θιάδν ή εηδηθόηεηα ηεο
ππεξεζίαο ηνπο. Αλ δελ ππάξρεη θελή ζέζε, ε κεηάηαμε γίλεηαη κε κεηαθνξά
ζέζεο ζε εηδηθόηεηα αληίζηνηρε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ πνπ θαηέρεη ν
κεηαηαζζόκελνο ή παξεκθεξνύο κε ηηο ππάξρνπζεο ηνπ θιάδνπ κόληκνπ
πξνζωπηθνύ, θαη ε νπνία είλαη πξνζωπνπαγήο.

Αζήλα, 21-07-2021
Ο Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Πάλνο Επγνύξεο
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