ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
(αξ. πξση. εηζ. ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α.: 2830/11-2-2022)

Δηέζε από ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.) πξνο ηελ
Έλσζε Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ην θάησζη εξώηεκα γηα ηε
ζύληαμε λνκηθήο γλσκνδόηεζεο:
«Εάλ είλαη δπλαηή ε κεηάηαμε ζε αλψηεξε θαηεγνξία ηνπ εξγαδνκέλνπ ηεο
Δ.Ε.Υ.Α. θ. … ;»
Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***

Ι. Σύληνκν ηζηνξηθό
Ο εξγαδόκελνο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. θνο. …. , πξνζιήθζεθε ζηελ επηρείξεζε κέζσ ΑΣΔΠ
από 29–05–2018 θαη έσο 28–01–2019, σο Γξακκαηέαο ΓΔ θαη ζα ζπλερίδεη λα
εξγάδεηαη έσο ηνλ Ινύλην 2023 ζύκθσλα κε ηελ Παξάηαζε Αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ
ηνπ Πξσηνδηθείνπ Καιακάηαο. Με ηελ ΑΠ. 23/10-01-2022 αίηεζή ηνπ δεηά ηελ
αλαγλώξηζε ηνπ Πηπρίνπ ηνπ ΤΔ θαη ηελ κηζζνινγηθή θαηάηαμε ζε θιηκάθην ΤΔ
αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ην πηπρίν πνπ δηαζέηεη θαη ηελ αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο
πνπ έρεη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα.
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ΙΙ. Εθαξκνζηέν λνκνζεηηθό πιαίζην
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 δεθαελλέα (19)
γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηεγνξηώλ Τ.Ε. θαη 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.».
Σύκθσλα κε ην άξζξν 7 λ. 1069/1980 πεξί ΔΕΥΑ,, νξίδεηαη όηη «1. Γη` Οξγαληζκνύ
Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ζπληαζζνκέλνλ δη` απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
ηεο επηρεηξήζεσο, εγθξηλνκέλεο ππό ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ κεηά γλώκελ ησλ
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νηθείσλ Γεκνηηθώλ ή Κνηλνηηθώλ Σπκβνπιίσλ, θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζηο, ε ζύλζεζηο
θαη ε αξκνδηόηεο ησλ ππεξεζηώλ, ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ ηνπ πάζεο θύζεσο
πξνζσπηθνύ αλαιόγσο πξνο ηαο αλάγθαο ηεο επηρεηξήζεσο, ή θαηά κηζζν- ινγηθά
θιηκάθηα θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαζ` νκάδαο εηδηθνηήησλ θαη
αλαιόγσο ηεο βαζκίδνο εθπαηδεύζεσο, αη απνδνραί, σο θαη ν ηξόπνο πξνζιεςεσο θαη
απνιύζεσο θαη ην αξκόδηνλ πξνο ηνύην όξγαλνλ.»
Σύκθσλα, κε ην άξζξν 55ν ηνπ ηζρύνληνο Ο.Ε.Υ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. (ΦΔΚ Β’ 3097/2018)
κε ηίηιν «Κιάδνη ησλ ζέζεσλ ηνπ Πξνζσπηθνχ»

Οη ζέζεηο ηνπ ηαθηηθνύ

πξνζσπηθνύ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο θιάδνπο: 1)
Υπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε (ΥΔ): Ωο ηππηθό πξνζόλ δηνξηζκνύ νξίδεηαη ην
Απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ κέρξη θαη ην 1980 ή ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ ή
θαηώηεξεο

ηερληθήο

ζρνιήο

ή

απνιπηήξηνο

ηίηινο

εξγαζηεξίσλ

εηδηθήο

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ λ. 2817/2000. 2) Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε (ΓΔ): Ωο ηππηθό πξνζόλ δηνξηζκνύ νξίδεηαη ην Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο ΙΔΚ ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β
θύθινπ ζπνπδώλ ή Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
Σρνιήο ΟΑΔΓ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 3)
Τερλνινγηθή Εθπαίδεπζε (ΤΕ): Ωο ηππηθό πξνζόλ δηνξηζκνύ νξίδεηαη ην πηπρίν
ή δίπισκα ηνπ ΤΕΙ ή ηνπ Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο. 4) Παλεπηζηεκηαθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ): Ωο ηππηθό πξνζόλ δηνξηζκνύ
νξίδεηαη ην πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο ή ζρνιήο ΑΔΙ ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο.»
Σύκθσλα κε ην άξζξν 66ν «Μεηάηαμε πξνζσπηθνύ πνπ θαηέρεη νξγαληθέο ζέζεηο»
νξίδεηαη όηη «1. Μεηαβνιή ηνπ θιάδνπ ή ηεο θαηεγνξίαο ή ηεο εηδηθφηεηαο πνπ
αλήθεη ν κηζζσηφο (κεηάηαμε) γίλεηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο
Επηρείξεζεο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, εθφζνλ ηεξνχληαη νη λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο. 2. Γηα ηε κεηάηαμε ζα πξέπεη λα εθθξάζνπλ γξαπηψο ηηο απφςεηο
ηνπο ν Γελ. Δηεπζπληήο ηεο Επηρείξεζεο, ν Δ/ ληήο Υπεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν
εξγαδφκελνο θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο πξνέιεπζεο αιιά θαη πξννξηζκνχ
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ».
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ΙΙΙ. Επί ηνπ εξσηήκαηνο
Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, θαη ηδίσο από ηηο θαλνληζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ Ο.Δ.Υ.,
είλαη θαηαξρήλ δπλαηή ε κεηαβνιή ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθεη ν εξγαδόκελνο
«εθόζνλ ηεξνύληαη νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο». Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 66νπ ηνπ
ΟΔΥ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. πξνβιέπεηαη ξεηώο ε ιεγόκελε «κεηάηαμε ζε αλώηεξε
θαηεγνξία». Οη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο πνπ απαηηεί ε ζρεηηθή δηάηαμε, γλεζίσο
εξκελεπόκελεο, είλαη ν εξγαδόκελνο πνπ αηηείηαη ηελ ελ ιόγσ κεηαβνιή θαηεγνξίαο,
λα πιεξνί ηηο ηππηθέο πξνϋπνζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία δεηεί ηε κεηάηαμε,
ήηνη λα θαηέρεη ηνλ απαηηνύκελν ηίηιν ζπνπδώλ ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξείο ζύκθσλα κε
ην άξζξν 55ν ηνπ ΟΔΥ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Πιελ όκσο, ε ζρεηηθή δηάηαμε θαζώο θαη
δηαδηθαζία ηεο κεηάηαμεο αθνξά ζην ηαθηηθό πξνζσπηθό, θαη όρη ζην πξνζσπηθό πνπ
ππεξεηεί κε ζρέζε ΙΓΟΦ σο έθηαθην δειαδή.
Δλ πξνθεηκέλσ, ν εξγαδόκελνο αηηείηαη ηελ κεηαβνιή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ από Γ.Δ. ζε
Τ.Δ. ζύκθσλα κε ην Πηπρίν πνπ δηαζέηεη, ελώ απαζρνιείηαη ζηελ Δπηρείξεζε βάζε
απόθαζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ (ππ΄αξ. 25/2020 απόθαζε Μνλ. Πξ. Καιακάηαο), κε
ηελ νπνία ππνρξεώζεθε ε Δπηρείξεζε λα ηνλ απαζρνιεί πξνζσξηλώο κέρξη ηελ
έθδνζε νξηζηηθήο απόθαζεο επί ηεο αζθεζείζαο αγσγήο ηνπ εξγαδνκέλνπ.
Επεηδή από ην ηεζέλ εξώηεκα θαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ηέζεθαλ
ππόςηλ καο θαζώο θαη ηελ απόθαζε επί ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, ν αηηώλ
εξγαδόκελνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ππάγεηαη ζην ηαθηηθό πξνζσπηθό,
απαζρνιείηαη πξνζσξηλώο ζηελ Επηρείξεζε, θαη επνκέλσο δελ δηθαηνύηαη λα
αηηεζεί ηελ κεηαβνιή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ από ΔΕ ζε ΤΕ.

Αζήλα, 28-2-2022
Οη γλσκνδνηνύληεο δηθεγόξνη
Πάλνο Επγνύξεο

Σβεηιάλα (Εέηα) Επγνύξε
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