ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
(ςπ’ α.π. ειρ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2814/20-12-2021)
Δηέζεζαλ από ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο

Απνρέηεπζεο

(Δ.Γ.Δ.Υ.Α.)

ηα θάησζη

εξσηήκαηα γηα ηε ζύληαμε λνκηθήο γλσκνδόηεζεο:
«Υπάλληλορ ηηρ Δ.Ε.Υ.Α. πποζελήθθη ζηην Επισείπηζη ηην 19-06-2006 μέζυ
ΑΣΕΠ ζηη θέζη καηαμεηπηηή- ςδπομεηπηηή ΔΕ με ζσέζη επγαζίαρ ιδιυηικού
δικαίος αοπίζηος σπόνος, και ηην 20-5-2010 με απόθαζη Δ.Σ. έγινε αλλαγή ηηρ
ειδικόηηηαρ ηηρ ζε ΔΕ Γπαμμαηέυν. Την 18-11-2021 ςπέβαλε αίηημα με ηο οποίο
αιηείηαι ηην μεηάηαξη ηηρ ζε ανώηεπη καηηγοπία (ΠΕ διοικηηικού) με αναγνώπιζη
ηος νεόηεπος ηίηλος ζποςδών ηηρ, Πηςσίος Θεολογικήρ Σσολήρ ΑΠΘ, ηο οποίο είσε
αποκηήζει ππιν ηη ππόζλητη ηηρ ζηη Δ.Ε.Υ.Α., ηην 19-7-1997 καθώρ και ζύζηαζη
πποζυποπαγούρ θέζηρ ΠΕ ζηον ΟΕΥ, δεδομένος όηι ηη δεδομένη σπονική ζηιγμή
δεν ςθίζηαηαι ζσεηική θέζη ζηον ΟΕΥ ηηρ Δ.Ε.Υ.Α. Επυηάηαι, λαμβάνονηαρ
ςπότιν ηο άπθπ. 183 ν. 3584/2007, εάν ζςνηπέσοςν οι νόμιμερ πποϋποθέζειρ
μεηάηαξηρ ζε ανώηεπη καηηγοπία με ζύζηαζη πποζυποπαγούρ θέζηρ ΠΕ
διοικηηικού ζηον Ο.Ε.Υ.; Και, πεπαιηέπυ, εάν είναι ςποσπευμένη η Επισείπηζη να
πποβεί ζε ζύζηαζη ηέηοιαρ θέζηρ δεδομένος όηι ο ηίηλορ ζποςδών δεν πποβλέπεηαι
και δεν ανηιζηοισεί ζε κλάδο ή ειδικόηηηα ηηρ ςπηπεζίαρ;».
Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***
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Ι. Νομοθεηικό πλαίζιο
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
(Δ.Ε.) θαη - Υπνρξεσηηθήο Εθπαίδεπζεο (Υ.Ε.) νξίδνληαη σο εμήο: Σε δεκαεννέα (19)
για ηοςρ ςπαλλήλοςρ ηυν καηηγοπιών 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 Κώδικαρ Καηάζηαζηρ Δημοηικών και Κοινοηικών Υπαλλήλυν (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.),
πνπ θπξώζεθε με ηο άπθπο ππώηο ηος ν. 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
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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, εθόζον ο
ηίηλορ ζποςδών ηος πποβλέπεηαι ή ανηιζηοισεί ζε κλάδο ή ειδικόηηηα ηηρ
ςπηπεζίαρ ηος. 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 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.».
Καηά ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, αθόκε θαη εάλ ήζειε ππνηεζεί όηη εθαξκόδεηαη
αλαινγηθά ζηνπο ππαιιήινπο ησλ Γ.Δ.Υ.Α. (νη νπνίνη πάλησο δελ πεξηιακβάλνληαη
ξεηώο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κώδηθα), απαηηείηαη γηα ηε κεηάηαμε ζε αλώηεξε
θαηεγνξία, ο ανώηεπορ ηίηλορ ζποςδών πος καηέσει ή αποκηά ο ςπάλληλορ, να
πποβλέπεηαι ή να ανηιζηοισεί ζε κλάδο ή ειδικόηηηα ηηρ ςπηπεζίαρ ηος.

ΙΙ. Επί ηος επυηήμαηορ
Η εν λόγυ ςπάλληλορ, η οποία πποζελήθθη ζηη θέζη ηος καηαμεηπηηήςδπομεηπηηή ΔΕ, και ήδη έσει ηοποθεηηθεί ζε θέζη ΔΕ Γπαμμαηέυν. Ήδη
αιηείηαι ηην μεηάηαξη ηηρ ζε ανώηεπη καηηγοπία (ΠΕ Διοικηηικού) βάζει ηίηλος
ζποςδών πος έσει αποκηήζει ηην 19-7-1997. Ωζηόζο, ο επίμασορ ηίηλορ ζποςδών
είναι Πηςσίο ηηρ Θεολογικήρ Σσολήρ ηος Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος
Θεζζαλονίκηρ, ήηοι ηο ανηικείμενο ηος δεν ανηιζηοισεί ζε κλάδο ή ειδικόηηηα
ηηρ ςπηπεζίαρ, ζύμθυνα με ηον ιζσύονηα ΟΕΥ ηηρ Δ.Ε.Υ.Α.
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Ενότει ηυν ανυηέπυ, δεν είναι δςναηή η μεηάηαξη ζε ανώηεπη καηηγοπία ηηρ
ςπαλλήλος, ενώ καηά λογική ακολοςθία πποζήκει απνηηική απάνηηζη και ζηο
δεύηεπο ηεθέν επώηημα.

Αζήλα, 7-2-2022

Πάλνο Επγνύξεο

Σβεηιάλα (Εέηα) Επγνύξε
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