ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Τέζεθε εξώηεκα γηα ηε ζύληαμε λνκηθήο γλωκνδόηεζεο από ηελ Δεκνηηθή
Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλωζε Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεωλ
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ωο εμήο (αξ. πξωη. εηζ. ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α. :
2798/18-11-2021):
«Εάλ είλαη λόκηκε ε κεηάηαμε εξγαδνκέλνπ ηεο Δ.Ε.Υ.Α., θαηεγνξίαο Δ.Ε.
Μεραλνιόγωλ – Μεραληθώλ, ζε αλώηεξε θαηεγνξία βάζεη ηεο παξ. 8 άξζξ. 16 λ.
3345/2005 επεηδή θαηέρεη άδεηα Εξγνδεγνύ Μεραληθνύ 2αο εηδηθόηεηαο πνπ ηνπ
έρεη ρνξεγεζεί βάζεη ηνπ ΠΔ 115/2012;»
Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάηωζη απάληεζε.

***

Ι. Κξίζηκν λνκνζεηηθό πιαίζην- Εξκελεία

Σύκθωλα κε ηελ παξ. 8 άξζξ. 16 λ. 3345/2005 νξίδεηαη όηη «8. Οη κόληκνη ππάιιεινη
ηνπ Δεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Δ.Δ. θαη ησλ Ο.Τ.Α. πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ, νη νπνίνη
ππεξεηνύλ ζε ηερληθνύο θιάδνπο ηεο θαηεγνξίαο ΔΕ Τερληθώλ / Εξγνδεγώλ,
εληάζζνληαη βαζκνινγηθά ζε πξνζσξηλό θιάδν θαηεγνξίαο ΤΕ Εξγνδεγώλ ρσξίο
πηπρίν ή δίπισκα Τ.Ε.Ι. θαη εμνκνηώλνληαη κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο.
Η αλσηέξσ έληαμε θαη εμνκνίσζε πξαγκαηνπνηείηαη, εθόζνλ είλαη θάηνρνη
απνιπηεξίνπ εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ θαη πηπρηνύρνη κέζσλ ηερληθώλ ζρνιώλ
Εξγνδεγώλ ηνπιάρηζηνλ δηεηνύο θνίηεζεο, δεκόζησλ ή αλαγλσξηζκέλσλ σο ηζόηηκσλ
κε απηέο ηδησηηθώλ, αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ, πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην λ. 576/1977
(ΦΕΚ 102 Α`) θαη έρνπλ ήδε εληαρζεί κηζζνινγηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
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3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α`). Οη πεξηπηώζεηο β`, γ` θαη δ` ηεο παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
2557/1997 εθαξκόδνληαη θαη γηα ηελ παξαπάλσ θαηεγνξία ππαιιήισλ.».
Σύκθωλα κε ηηο πεξ. β’. γ’ θαη δ’ ηεο παξ. 22 άξζξ. 7 λ. 2557/1997 νξίδεηαη όηη «α.
Υπεξεηνύληεο ππάιιεινη ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη ηνπ Τ.Α.Π. πνπ έρνπλ
πξνζιεθζεί πξηλ ην 1986, ηνπ θιάδνπ ΔΕ5 Εξγνδεγώλ Σρεδηαζηώλ, θάηνρνη
απνιπηεξίνπ εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ θαη Πηπρίνπ Σρνιήο Εξγνδεγώλ
Σρεδηαζηώλ ησλ ζρνιώλ ΑΤΟ "Δνμηάδε", ηξηεηνύο (3) θνίηεζεο, πνπ θαηαξγήζεθαλ κε
ην λ. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α`), θαη έρνπλ ήδε εληαρζεί κηζζνινγηθά ζύκθσλα κε ην λ.
2470/1997 "Αλακόξθσζε κηζζνινγίνπ ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη άιιεο ζπλαθείο
δηαηάμεηο" ζηελ θαηεγνξία ΤΕ ρσξίο πηπρίν ή δίπισκα Τ.Ε.Ι., εληάζζνληαη
βαζκνινγηθά ζε πξνζσξηλό θιάδν ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη ηνπ Τ.Α.Π.
θαηεγνξίαο ΤΕ Εξγνδεγώλ Σρεδηαζηώλ ρσξίο πηπρίν ή δίπισκα Τ.Ε.Ι. θαη
εμνκνηνύληαη κε ηνπο ππαιιήινπο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. β. Οη παξαπάλσ ζέζεηο είλαη
πξνζσπνπαγείο θαη θαηαξγνύληαη κε ηελ απνρώξεζε από ηελ ππεξεζία ησλ
ππεξεηνύλησλ ππαιιήισλ. γ. Από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο νη θαηέρνληεο ηηο
ηππηθέο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 εληάζζνληαη απηνδίθαηα ζηνλ αληίζηνηρν
θιάδν. δ. Οη ππάιιεινη πνπ ππάγνληαη ζηελ σο άλσ ξύζκηζε δελ εμνκνηώλνληαη κε
ηνπο πηπρηνύρνπο ησλ Τερλνινγηθώλ Εθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ (Τ.Ε.Ι.) θαη δελ
ππάξρεη θακία ηππηθή ή νπζηαζηηθή εμνκνίσζε ησλ πηπρίσλ ηνπο.».
Πεξαηηέξω, θαηά ην άξζξν 28 Ν.4465/2017 «Οη ππάιιεινη ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 16
ηνπ λ. 3345/2005 (Α` 138) εμειίζζνληαη ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα (Μ.Κ.) ηεο Τ.Ε.
θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4354/2015 (Α` 176). Γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ
αλσηέξσ απαηηείηαη ε πξνζζήθε πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ δύν (2) εηώλ. Οπνηαδήπνηε
αύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ζπκςεθίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθή δηαθνξά ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4354/2015».
Από ηηο αλωηέξω δηαηάμεηο ζπλάγεηαη όηη ε κεηάηαμε πξνζωπηθνύ από θιάδν Δ.Ε. ζε
θιάδν Τ.Ε. ζε πξνζωπνπαγή ζέζε θαηά ηελ παξ. 8 άξζξ. 16 λ. 3345/2005 αθνξά
απνθιεηζηηθά θαη πεξηνξηζηηθά κόληκνπο (θαη όρη ηδηωηηθνύ δηθαίνπ) ππαιιήινπο ηνπ
Δεκνζίνπ, ηωλ Ν.Π.Δ.Δ. θαη ηωλ Ο.Τ.Α. α’ θαη β’ βαζκνύ. Πεξαηηέξω νη ππάιιεινη
απηνί εμειίζζνληαη ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα (Μ.Κ.) ηεο Τ.Ε. θαηεγνξίαο ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4354/2015 (Α` 176) θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 28 λ. 4465/2017.
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Οη Δ.Ε.Υ.Α. δε θαηά πάγηα δηακνξθωζείζα λνκνινγία απνηεινύλ λνκηθά πξόζωπα
ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, δηεπόκελα από ηνπο θαλόλεο ηεο ηδηωηηθήο νηθνλνκίαο, έρνπλ
δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, δηαζέηνληαο ίδηα δηνίθεζε, αλεμάξηεηε
ηακεηαθή ππεξεζία θαη ηδηαίηεξν πξνϋπνινγηζκό εζόδωλ θαη εμόδωλ, κε βάζε ηνλ
νπνίν γίλεηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηνπο, ίδηα πεξηνπζία θαη δηθνύο ηνπο πόξνπο,
αλεμάξηεηε θαη απηνηειή εζωηεξηθή νξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία κε βάζε θαλνληζκνύο
πνπ ζπληάζζνληαη από ηα όξγαλα δηνίθεζεο απηώλ, δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία
ηωλ ΟΤΑ, νύηε ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, από ηνλ νπνίν αληηζέηωο ξεηά
εμαηξνύληαη (ΑΠ 113/2017, 2063/2014, 15/2013, 1675/2010, 1584/2010),

ΙΙ. Επί ηνπ εξωηήκαηνο
Επεηδή ζην πεδίν εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 8 άξζξ. 16 λ. 3345/2005
ππάγνληαη απνθιεηζηηθά θαη πεξηνξηζηηθά κόληκνη (θαη όρη ηδηωηηθνύ δηθαίνπ)
ππάιιεινη ηνπ Δεκνζίνπ, ηωλ Ν.Π.Δ.Δ. θαη ηωλ Ο.Τ.Α. α’ θαη β’ βαζκνύ, θαηά
ηε γλώκε καο δελ είλαη δπλαηή ε κεηάηαμε ηνπ εξγαδνκέλνπ ηεο Δ.Ε.Υ.Α. θαη ε
κηζζνινγηθή εμέιημε απηνύ βάζεη ηεο αλωηέξω δηαηάμεωο.

Αζήλα, 21-12-2021
Ο γλωκνδνηώλ δηθεγόξνο
Ννκηθόο Σύκβνπινο Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάλνο Ζπγνύξεο
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