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Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Κλιμακίου Σταμάτιο Πουλή, Σύμβουλο, και τα μέλη 
Κωνσταντίνο Δήμου και Χαρίκλεια Ζάχου, Παρέδρους. 
Συνήλθε στο Δικαστήριο, στις 8 Οκτωβρίου 2019, για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική 
διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ 
και του Δήμου ΧΧΧ, σχετικά με τη θεώρηση του 64Γ, οικονομικού έτους 2019, 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής του εν λόγω Δήμου. 
Άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Χαρίκλειας Ζάχου 
 

Σκέφθηκε κατά το Νόμο και 
Αποφάσισε τα ακόλουθα: 

 
Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 24/2.7.2019 
πράξη επιστροφής, να θεωρήσει το 64Γ, οικονομικού έτους 2019, χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ που αφορά στην καταβολή ποσού 193,45 ευρώ στη φερόμενη 
ως δικαιούχο αυτού, ως αναδρομικές αποδοχές λόγω κατάταξης της σε ανώτερη 
κατηγορία (μισθολογικό κλιμάκιο ΤΕ χωρίς πτυχίο) μηνός Ιουνίου 2019. Τη θεώρηση 
αρνήθηκε η Επίτροπος, με την αιτιολογία ότι αφενός μεν η κατάταξη της φερόμενης ως 
δικαιούχου του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος σε μισθολογικό κλιμάκιο ΤΕ χωρίς 
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ έλαβε χώρα το 2019 και κατά συνέπεια αντιβαίνει τις διατάξεις των 
άρθρων 9, 11 και 14 του ν.4354/2015, αφετέρου δε αυτή δεν διαθέτει τον απαιτούμενο 
από τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν.3345/2005 τίτλο σπουδών. Ο Δήμος ΧΧΧ, 
με το 14573/19.7.2019 έγγραφο,  επανυπέβαλε το χρηματικό ένταλμα για θεώρηση 
εμμένοντας στη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης για τους λόγους που 
αναπτύσσονται στο συνημμένο σε αυτό υπ' αριθμ. πρωτ. 15891/19.7.2019 έγγραφο του 
Δημάρχου του. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή της, με συνέπεια να ανακύψει 
διαφωνία για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 25.7.2019 έκθεση, 
στο Κλιμάκιο τούτο. 
 
ΙΙ. Α. Ο ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), στο Κεφάλαιο Β (άρθρα 7 έως 36), 
το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 περ. δ΄ εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού, διαλαμβάνει διατάξεις 
μισθολογικού περιεχομένου αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, στο 



άρθρο 9 με τίτλο «Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων» ορίζει ότι: «1. 
Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπάλληλων των κατηγοριών: Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών 
αλλοδαπής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Т.Е.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) 
ορίζονται ως εξής: Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Т.Е. και Π.Ε. 
και σε δεκατρία (13) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. Οι υπάλληλοι 
των κατηγοριών Т.Е. και Π.Ε. εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και 
καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και 
καταληκτικό το Μ.Κ. 13. 2. Υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. ή Π.Ε. χωρίς πτυχίο ή 
δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) αντίστοιχα, ή ισότιμο με αυτά, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Δ.Ε. 
κατηγορίας με εισαγωγικό το Μ.Κ. 2 αυτής. (…)», στο άρθρο 11 με τίτλο «Χρόνος και 
τρόπος μισθολογικής εξέλιξης» ότι: «1. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων 
των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία 
ως εξής: α. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. υπηρεσία τριών (3) ετών 
σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. β. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Т.Е. και Π.Ε. 
υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. 2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των 
υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να 
έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό 
κλιμάκιο. 3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται με 
πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, 
που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του 
παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του 
άρθρου 7 των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. β. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί 
για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση 
του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά 
αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της  σχετικής αίτησης και όλων 
των απαραίτητων δικαιολογητικών.» και στο άρθρο 14 με τίτλο «Βασικός μισθός» ότι: «1. 
Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται σε επτακόσια 
ογδόντα (780) ευρώ. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατηγορίας αυτής 
διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει 
από τον πολλαπλασιασμό των 780 ευρώ με το συντελεστή 0,0551. Το προστιθέμενο ποσό 
στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ. 2. Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. 1 των 
κατηγοριών Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε. προσδιορίζονται με βάση το ποσό των 780 ευρώ, 



πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην 
πλησιέστερη μονάδα ευρώ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1,10 Τ.Ε. 1,33  Π.Ε. 
1,40. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως άνω κατηγοριών 
διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει 
από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 780 ευρώ με τους ως άνω συντελεστές και στη 
συνέχεια με το συντελεστή 0,0699 για τη Δ.Ε. κατηγορία, 0,0530 για τη Τ.Ε. κατηγορία 
και 0,0540 για την Π.Ε. κατηγορία». Περαιτέρω, ο ν.4465/2017 «Ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με 
λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.» (Β΄ 
47/4.4.2017) ορίζει στο άρθρο 28 ότι: «Οι υπάλληλοι της παρ. 8 του άρθρου 16 του 
ν.3345/2005 (Α` 138) εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) της Τ.Ε. 
κατηγορίας του άρθρου 9 του ν.4354/2015 (Α` 176). Για την τελική κατάταξη των 
ανωτέρω απαιτείται η προσθήκη πλασματικού χρόνου δύο (2) ετών. Οποιαδήποτε αύξηση 
του βασικού μισθού συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 
του ν.4354/2015». 
Β. Από τις ανωτέρω διατάξεις, συνδυαστικά ερμηνευόμενες, συνάγονται τα ακόλουθα: 
Με το ν. 4354/2015 επανακαθορίσθηκε το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του 
Δημοσίου και των λοιπών υπαλλήλων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του. Θεσπίσθηκε ως 
βασικός κανόνας ότι το ύψος του μισθού εξαρτάται από την κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και 
ΥΕ) και το μισθολογικό κλιμάκιο, στο οποίο κατατάσσεται ο υπάλληλος βάσει των ετών 
υπηρεσίας και της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας του, ενώ η περαιτέρω μισθολογική του 
εξέλιξη τελεί σε συνάρτηση με το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται να διανυθεί για τη 
λήψη του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου. Επιπλέον στον ίδιο νόμο προβλέπεται η 
μισθολογική κατάταξη ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων, όπως οι υπάλληλοι που ανήκουν 
στην κατηγορία ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτου Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ) ή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) 
αντίστοιχα. Οι εν λόγω υπάλληλοι, που δεν κατέχουν τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, 
ορίστηκε ότι δεν κατατάσσονται σε εκπαιδευτική κατηγορία για την οποία απαιτείται 
ανώτερο τυπικό προσόν, αλλά στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα τυπικά τους προσόντα 
με μια μικρή προώθηση κατά ένα μισθολογικό κλιμάκιο (βλ. και εισηγητική έκθεση του 
ν.4354/2015). Από την ως άνω ρύθμιση εξαιρούνται από 4.4.2017 (χρόνος έναρξης ισχύος 
των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4465/2017 – βλ. άρθρο 62 του ν. 4465/2017) οι 
υπάλληλοι της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005, ήτοι οι υπάλληλοι της κατηγορίας 
ΔΕ Τεχνικών/Εργοδηγών που έχουν ενταχθεί στον προσωρινό κλάδο κατηγορίας ΤΕ 
Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ και οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 4354/2015 εντάχθηκαν στα μισθολογικά κλιμάκια της ΔΕ 
κατηγορίας με εισαγωγικό κλιμάκιο το ΜΚ 2 της κατηγορίας αυτής. Ειδικότερα, οι εν 
λόγω υπάλληλοι κατατάσσονται εκ νέου στα μισθολογικά κλιμάκια της ΤΕ κατηγορίας 



του άρθρου 9 του ν.4354/2015 με την προσθήκη πλασματικού χρόνου δύο ετών για την 
τελική κατάταξη τους, ενώ οποιαδήποτε αύξηση του βασικού μισθού συμψηφίζεται με την 
προσωπική διαφορά της παρ.1 του άρθρου 27 του Ν.4354/2015 
(βλ.2/40135/ΔΕΠ/26.7.2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών).  
 
ΙΙΙ. Α. Ο ν. 3345/2005 (Α΄ 138/16.6.2005) ορίζει στην παρ. 8 του άρθρου 16 ότι: «Οι 
μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, οι οποίοι υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών – 
Εργοδηγών, εντάσσονται βαθμολογικά σε προσωρινό κλάδο κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών 
χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. και εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους της κατηγορίας 
αυτής. Η ανωτέρω ένταξη και εξομοίωση πραγματοποιείται, εφόσον είναι κάτοχοι 
απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου και πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών 
Εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοίτησης, δημόσιων ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων με 
αυτές ιδιωτικών, αντίστοιχων ειδικοτήτων, που καταργήθηκαν με το ν. 576/1977 (ΦΕΚ 
102 Α΄) και έχουν ήδη ενταχθεί μισθολογικά με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄). Οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ.22 του άρθρου 7 του 
ν.2557/1997 εφαρμόζονται και για την παραπάνω κατηγορία υπαλλήλων». Οι τελευταίες 
αυτές περιπτώσεις β`, γ` και δ` της παρ. 22 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 ορίζουν ότι: 
«β. Οι παραπάνω θέσεις είναι προσωποπαγείς και καταργούνται με την αποχώρηση από 
την υπηρεσία των υπηρετούντων υπαλλήλων. γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι 
κατέχοντες τις τυπικές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εντάσσονται αυτοδίκαια στον 
αντίστοιχο κλάδο. δ. Οι υπάλληλοι που υπάγονται στην ως άνω ρύθμιση δεν 
εξομοιώνονται με τους πτυχιούχους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 
και δεν υπάρχει καμία τυπική ή ουσιαστική εξομοίωση των πτυχίων τους». Επίσης, με τις 
προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και 
Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 297) ορίζονται τα εξής: «1. Τα 
Μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων των κατηγοριών: Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών 
αλλοδαπής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 
ορίζονται σε δεκαοκτώ (18) για κάθε κατηγορία και οι υπάλληλοι εκάστης κατηγορίας 
εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο Μ.Κ. 2. Ειδικά, 
οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την 1.1.1997 και ανήκουν στις κατηγορίες: α. ΔΕ και 
έχουν πτυχίο μέσων τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν με το Ν.576/1977 (ΦΕΚ 102 
Α΄) και το πτυχίο αυτό αποτέλεσε τυπικό προσόν για το διορισμό τους, εξελίσσονται στα 
Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας με εισαγωγικό το 17ο και καταληκτικό το 1ο. β. (…)». 



Β. Από τις ανωτέρω διατάξεις, συνδυαστικά ερμηνευόμενες, συνάγονται τα εξής: Mε τη 
διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 προβλέφθηκε η ένταξη μόνιμων 
υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, που υπηρετούσαν σε 
τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών-Εργοδηγών, στην κατηγορία ΤΕ 
Εργοδηγών. H εν λόγω ρύθμιση έχει πεδίο εφαρμογής από την ισχύ του ν. 3345/2005 και 
εφεξής, καθώς και από τον χρόνο κατά τον οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις που η ίδια 
η διάταξη θέτει. Κρίσιμος, επομένως, χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των 
προϋποθέσεων της επίμαχης βαθμολογικής εντάξεως είναι ο χρόνος υποβολής του 
σχετικού αιτήματος, από τον οποίο και θα χωρήσει η ένταξη αυτή (βλ. ΔΕφΑθ 2770, 
1729/2018, 198/2012, Ε.Σ. ΚΠΕΔ στο Ι Τμ. 107/2015). Περαιτέρω, οι ως άνω υπάλληλοι, 
που υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών – Εργοδηγών, 
εντάσσονται αυτοδικαίως σε προσωρινό κλάδο της κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών χωρίς 
πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. και εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής, 
εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: i) είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου 
Γυμνασίου ή Λυκείου και πτυχιούχοι Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών τουλάχιστον 
διετούς φοιτήσεως, δημόσιων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων ως ισότιμων με τις δημόσιες, 
αντίστοιχων ειδικοτήτων, που καταργήθηκαν με το ν. 576/1977 και ii) έχουν ήδη ενταχθεί 
σε μισθολογική κατηγορία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 
3205/2003, ήτοι σύμφωνα με τη διάταξη η οποία ορίζει ότι οι υπάλληλοι που 
υπηρετούσαν κατά την 1.1.1997 και ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ, έχουν δε πτυχίο μέσων 
τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν με το ν. 576/1977 και το πτυχίο αυτό αποτέλεσε 
τυπικό προσόν για το διορισμό τους, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας με 
εισαγωγικό το 17ο και καταληκτικό το 1ο (βλ. ΔΕφΑθ 2770, 1729/2018, 1335/2015, 
καθώς και ΔΙΔΑΔ/Φ.30.4/263/οικ.23060/14.11.2005 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης). Η εν λόγω ρύθμιση προωθήθηκε, 
σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, για λόγους ίσης μεταχείρισης, δεδομένου 
ότι ήδη έχουν ενταχθεί στην κατηγορία ΤΕ με τις ίδιες προϋποθέσεις οι υπάλληλοι της 
κατηγορίας ΔΕ Εργοδηγών-Τεχνικών του Υπουργείου Πολιτισμού (βλ. άρθρο 7 παρ. 22 
του ν. 2557/1997, Α΄ 271 και Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2002, Α΄ 
1633/2002/31.12.2002) καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν σε τεχνικούς κλάδους 
της κατηγορίας ΔΕ και ήταν μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργοδηγών 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (βλ. Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2004, Β΄ 
1963/2004/31.12.2004) (βλ. E.Σ. ΚΠΕΔ στο Ι Τμ. 107/2015, ΔΕφΑθ 1534/2019, ΔΠρΑθ 
13815/2017). 
  
IV. Με το ν.δ. 580/1970 (Α΄ 139), περί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, διακρινομένης σε 
κατώτερη και μέση, προβλέφθηκαν τα πτυχία των Μέσων Επαγγελματικών Σχολών 
Εργοδηγών και των Κατωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Τεχνικών Ειδικοτήτων (βλ. 
άρθρα 1 και 3 του ν.δ. 580/1970). Επίσης με το ν. 576/1977 «Περί οργανώσεως και 
διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως» (Α΄ 



102) καταργήθηκαν οι Επαγγελματικές Σχολές του ν.δ. 580/1970 (βλ. άρθρο 75 του 
ν.576/1977) και προβλέφθηκε ότι η μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία 
ανήκει στη δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης (άρθρο 5 του ν.576/1977), παρέχεται αφενός 
στις μέσες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές και αφετέρου στα Τεχνικά και 
Επαγγελματικά Λύκεια (άρθρο 1 του ν.576/1977). Η φοίτηση, κατά κανόνα, είναι 
διάρκειας δύο έως τεσσάρων εξαμήνων για τις τεχνικές και επαγγελματικές σχολές 
αναλόγως με την ειδικότητα και έξι εξαμήνων στα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια 
(βλ. άρθρα 6, 9 και 11 του ν.576/1977). Με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ίδιου νόμου, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 817/1978, ορίσθηκε ότι παύει 
η εγγραφή μαθητών στις μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές που λειτουργούσαν 
προ της ενάρξεως ισχύος του νόμου αυτού, ενώ στο άρθρο 68 του ίδιου νόμου ορίστηκε 
στην μεν παρ. 1 ότι οι απολυόμενοι από τις ιδιωτικές Τεχνικές Σχολές κάθε βαθμίδας 
εκπαίδευσης μπορούν να προσέλθουν, προς απόκτηση πτυχίου ισοτίμου και ισοδυνάμου, 
προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από τις αντίστοιχες δημόσιες τεχνικές σχολές, σε εξέταση 
ενώπιον ειδικών εξεταστικών επιτροπών, στην δε παρ. 5 ότι τα αφορώντα στην 
αντιστοιχία των πτυχίων των καταργουμένων με το νόμο αυτό Κατωτέρων και Μέσων 
Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών προς τα απονεμόμενα υπό των δι’ αυτού 
συνιστωμένων σχολικών μονάδων καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα μετά πρόταση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τέτοιο προεδρικό διάταγμα 
καθορισμού της αντιστοιχίας του πτυχίου των καταργούμενων με το νόμο αυτό τεχνικών 
και επαγγελματικών σχολών προς το πτυχίο των ιδρυομένων με το νόμο αυτό Τεχνικών 
Σχολών δεν έχει εκδοθεί. Περαιτέρω, στο ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), με τον 
οποίο καταργήθηκε ο ν.576/1977 (βλ. άρθρο 95 περ.12 του ν.1566/1985), προβλέφθηκαν 
τα εξής: i) με το άρθρο 6 παρ. 1, 3, 4 και 5 ότι τα λύκεια λειτουργούν ως γενικά, κλασικά, 
τεχνικά - επαγγελματικά και ενιαία πολυκλαδικά (παρ. 1), το τεχνικό - επαγγελματικό 
λύκειο επιδιώκει επιπλέον να μεταδώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες τεχνικές ή άλλες 
επαγγελματικές γνώσεις και να αναπτύξει τις δεξιότητές τους‚ ώστε μετά την αποφοίτησή 
τους να μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία σε ορισμένο τεχνικό ή επαγγελματικό 
κλάδο (παρ. 3α), τα λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά φοιτούν 
οι εργαζόμενοι μαθητές (παρ. 4) και η φοίτηση στα ημερήσια λύκεια είναι τριετής και 
περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ και στα εσπερινά τετραετής και περιλαμβάνει τις 
τάξεις Α΄, Β΄ , Γ΄ και Δ΄ (παρ. 5), ii) με το άρθρο 9 παρ. 2 και 11, ότι οι τεχνικές - 
επαγγελματικές σχολές διακρίνονται σε ημερήσιες και εσπερινές. Η φοίτηση στις 
ημερήσιες διαρκεί έως δύο χρόνια και στις εσπερινές επιμηκύνεται έως ένα έτος (παρ. 2) 
και οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ανήκουν στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Τα πτυχία των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ είναι ισότιμα με τα πτυχία των 
τεχνικών - επαγγελματικών σχολών (παρ. 11)‚ iii) με το άρθρο 64 ότι με προεδρικό 
διάταγμα‚ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, καθορίζονται τα επαγγελματικά 



δικαιώματα των αποφοίτων των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων 
πολυκλαδικών λυκείων, των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών και των ισότιμων 
σχολικών μονάδων (παρ. 1) και η ισοτιμία ή αντιστοιχία‚ κατά περίπτωση, τίτλων 
σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής‚ καθώς και των κατώτερων και μέσων σχολών που 
λειτούργησαν μέχρι την ισχύ του ν. 576/1977 με τους τίτλους των τεχνικών - 
επαγγελματικών λυκείων, ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και τεχνικών - επαγγελματικών 
σχολών, όπως επίσης και η κατάταξη μαθητών και αποφοίτων, καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου 
Τμήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (παρ. 2), iv) με το άρθρο 86 παρ. 1 περ. δ΄ ότι οι 
τίτλοι σπουδών των δημόσιων σχολικών μονάδων που μετατρέπονται είναι ισότιμοι με 
τους τίτλους των σχολικών μονάδων του νόμου αυτού και v) με το άρθρο 88 παρ. 5 και 6, 
ότι έως ότου εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα και οι κανονιστικές αποφάσεις που 
προβλέπονται από το νόμο αυτόν, τα θέματα που τα ρυθμίζουν εξακολουθούν να 
διέπονται από τις κείμενες διατάξεις (παρ. 5) και όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού 
απαιτείται η γνώμη συλλογικών οργάνων για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και 
κανονιστικών αποφάσεων και δεν προβλέπεται προθεσμία, η γνώμη αυτή πρέπει να 
περιέλθει στα αρμόδια όργανα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την 
υποβολή του σχετικού ερωτήματος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η σχετική 
διοικητική πράξη μπορεί να εκδοθεί χωρίς την παραπάνω γνώμη. Αν το όργανο δεν έχει 
ακόμη συγκροτηθεί‚ δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη γνώμης (παρ. 6). Κατ’ 
εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 64 παρ. 2, 86 παρ. 1 περ. δ και 88 παρ. 6 του 
ν. 1566/1985 εκδόθηκε αρχικά η Γ2/4417/3.10.1986 (Β΄ 670) απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία συμπληρώθηκε με την ΥΑ 
Γ2/447/29.1.1987 (Β΄ 89) και αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με ΥΑ 
Γ2/779/23.2.1988 (Β΄ 135) του ίδιου Υπουργού, που ορίζει ότι: «1. Τα πτυχία των 
Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων του ν.576/1977 είναι ισότιμα με τα πτυχία των 
Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων του ν.1566/1985 αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Τα 
πτυχία των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών του ν.577/1977 είναι ισότιμα με τα 
πτυχία των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών του ν.1566/1985 αντίστοιχης 
ειδικότητας. 3. Τα πτυχία των Μέσων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών 
(Εργοδηγών) του ν.δ. 580/1970 και των ισοτίμων προς αυτά, είναι ισότιμα με τα πτυχία 
των αποφοίτων των Τεχνικών - Επαγγελματικών Λυκείων του ν.1566/1985 αντίστοιχης 
ειδικότητας». Περαιτέρω, στο άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β και γ του ν. 2009/1992 «Εθνικό 
Σύστημα Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18) ορίζεται ότι 
καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: «β. 
Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2, που χορηγείται στους 
αποφοίτους των τεχνικών επαγγελματικών σχολών (Τ.Ε.Σ.) του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εξομοιούμενων με αυτές σχολών αρμοδιότητας 
άλλων υπουργείων γ. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 3, που χορηγείται 
στους αποφοίτους των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων (Τ.Ε.Λ.), ή σε απόφοιτους 



τμήματος ειδίκευσης ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων (Ε.Π.Λ.)». Στο ν. 2640/1998 
«Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) 
ορίζεται στο άρθρο 2 ότι: «1. Η τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα 
Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.). Τα Τ.Ε.Ε. ανήκουν στη δευτεροβάθμια - 
μεταγυμνασιακή εκπαίδευση. Σε αυτά εισάγονται, χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι 
απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής. 2. Οι σπουδές στα 
Τ.Ε.Ε. διαρκούν έως και τρία (3) έτη και οργανώνονται σε δύο κύκλους, Α΄ και Β΄ οι 
οποίοι περιλαμβάνουν επί μέρους τομείς και ειδικότητες. 3. Ο Α΄ κύκλος σπουδών διαρκεί 
δύο (2) έτη, ενώ μπορεί να είναι και εσπερινής φοίτησης, διάρκειας ενός επιπλέον 
εξαμήνου. (…) Ο Β` κύκλος σπουδών διαρκεί ένα (1) έτος και ειδικό στα Τ.Ε.Ε. 
εσπερινής φοίτησης ένα εξάμηνο επιπλέον. 4. Στους μαθητές μετά την αποφοίτησή τους 
από τον Α΄ κύκλο σπουδών χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου 2 του άρθρου 
6 παρ. 1 περ. β΄. του ν. 2009/1992. (…) 5. Στους μαθητές μετά την αποφοίτησή τους από 
το Β΄ κύκλο σπουδών χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 
παρ 1 περ. γ΄ του ν. 2009/1992. (…)» και στο άρθρο 6, όπως η παρ. 2 αυτού προστέθηκε 
με το άρθρο 17 του ν.2874/2000 (Α΄ 286) ότι: «1. (…) 2. Με απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί 
να λειτουργεί και Β΄ κύκλος σπουδών στα Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). (…)». Στη συνέχεια, με την Ε/10537/8.5.2000 
«Τροποποίηση της 1637/7.10.92 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων “Σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση, λειτουργία, αρμοδιότητες και λοιπά 
θέματα Επιτροπής Ισοτιμιών” (ΦΕΚ 676/Β`/92)» απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 663), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 
παρ. 1 του ν.2640/1998, ορίστηκε στο άρθρο μόνο παρ. 6 ότι: α) τα πτυχία των Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ) του άρθρου 9 του ν.1566/1985 και τα ισότιμα αυτών είναι 
ισότιμα με τα πτυχία των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Α΄ κύκλου 
σπουδών του άρθρου 2 του ν.2640/1998 αντίστοιχης ειδικότητας και β) τα πτυχία των 
Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (τμήματα 
ειδίκευσης) των άρθρων 6 και 7, αντίστοιχα, του ν.1566/1985 και τα ισότιμα αυτών είναι 
ισότιμα με τα πτυχία των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (TEE) Β΄ κύκλου 
σπουδών, αντίστοιχης ειδικότητας. Στο δε άρθρο 6 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και 
λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (A΄ 
146) ορίστηκε ότι: «1. Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο 
Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄). 2. Τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ισότιμα 
με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων. 3. (...) 5. Η ισοτιμία των πτυχίων των Τεχνικών 
Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων του ν.2640/1998 με τα πτυχία των σχολικών μονάδων 
του παρόντος νόμου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης». Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του ως 



άνω άρθρου εκδόθηκε η 86252/Γ2/17.7.2009 (Β΄ 1525/27.7.2009) απόφαση του 
Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία στο άρθρο μόνο 
ορίστηκαν τα εξής: «Καθορίζουμε την ισοτιμία των πτυχίων των Τεχνικών-
Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του ν. 2640/1998 με τους τίτλους σπουδών των 
σχολικών μονάδων του ν. 3475/2006 ως εξής: 1. Τα πτυχία των Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου 
σπουδών του ν.2640/1998 και τα ισότιμα αυτών είναι ισότιμα με τα απολυτήρια και τα 
πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας που χορηγούν τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του 
ν.3475/2006, λαμβανομένων, εν προκειμένω, αθροιστικά υπόψη των δύο ανωτέρω τίτλων 
σπουδών των ΕΠΑ.Λ. 2. Τα πτυχία των Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών του ν.2640/1998 και 
τα ισότιμα αυτών είναι ισότιμα με το προσόν προαγωγής από την Πρώτη (Α΄) τάξη της 
Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.), αντίστοιχης ειδικότητας». Από το συνδυασμό των 
προαναφερόμενων διατάξεων συνάγεται ότι τα πτυχία των Τεχνικών Επαγγελματικών 
Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Β΄ κύκλου σπουδών είναι ισοδύναμα με τα πτυχία των Τεχνικών 
Επαγγελματικών Λυκείων των ν.576/1977 και 1566/1985, τα οποία είναι ομοίως 
ισοδύναμα με τα πτυχία Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης του ν.δ. 580/1970, που 
καταργήθηκαν με το ν. 576/1977 (πρβλ. ΑΠ 317/2017, 436/2013, ΣτΕ 4000/1996, ΔΕφΑθ 
2178/2018, ΝΣΚ γνωμ. 376/2011). 
  
V. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ελεγχόμενο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής προκύπτουν τα ακόλουθα: Η φερόμενη ως δικαιούχος του 
ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος πληρωμής, ΧΧΧ, διορίστηκε, με την 
1865/253/11.1.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ΧΧΧ (Γ΄ 
ΧΧΧ/21.1.2010), στην Περιφέρεια ΧΧΧ σε κενή θέση δοκίμου υπαλλήλου στον κλάδο 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Δ΄ και στο 18ο Μισθολογικό Κλιμάκιο. Στη 
συνέχεια, με την 98068/9603/31.7.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ (Γ΄ ΧΧΧ/22.8.2014), η οποία 
εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ (5ο/11.4.2014 πρακτικό), η ως άνω υπάλληλος 
μετατάχθηκε εντός της κατηγορίας ΔΕ από τον κλάδο Διοικητικών Γραμματέων σε κενή 
οργανική θέση του κλάδου Τεχνικών (Σχεδιαστών) με τον κατεχόμενο βαθμό. Κατόπιν, με 
την 15783/3.10.2014 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ (Γ΄ 1453/24.10.2014) η φερόμενη ως 
δικαιούχος, μόνιμη υπάλληλος της κατηγορίας του κλάδου ΔΕ Τεχνικών (Σχεδιαστών) με 
βαθμό ΣΤ΄, μετατάχθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ στο 
Δήμο ΧΧΧ σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση της ίδιας κατηγορίας/κλάδου και 
βαθμού. Με την με αριθμ. πρωτ. 31317/17.9.2015 αίτησή της ζήτησε να ενταχθεί, 
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005, 
στον προσωρινό κλάδο κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. και να 
εξομοιωθεί με τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής. Κατόπιν, με την 3503/12.2.2019 
(Γ΄ 676/24.4.2019) πράξη του Δημάρχου ΧΧΧ, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1δ του ν.3852/2010, 16 παρ. 8 του ν.3345/2005 και 83 και 



85 του ν.3584/2007, διαπιστώθηκε η ένταξη της ως άνω δημοτικής υπαλλήλου από 
24.10.2014 (ημερομηνία μετάταξης της στο Δήμο ΧΧΧ) σε προσωποπαγή θέση 
συνιστώμενου προσωρινού κλάδου της κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ) του Δήμου ΧΧΧ, η οποία καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
αποχώρηση της από την υπηρεσία με το βαθμό ΣΤ΄ που κατείχε και η αυτοδίκαιη 
κατάταξη της από 1.1.2016 στο βαθμό Γ΄ της κατηγορίας ΤΕ με πλεονάζοντα χρόνο στο 
βαθμό από έτη 03-11-10 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 28 του ν. 
4369/2016. Μετά δε τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης με την με αριθμ. πρωτ. 
10606/14.5.2019 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου ΧΧΧ η φερόμενη ως δικαιούχος του 
ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος κατατάχθηκε βαθμολογικά αυτοδικαίως από 
24.4.2019 (ημερομηνία δημοσίευσης της ένταξης της στην κατηγορίας/κλάδο ΤΕ 
Εργοδηγών χωρίς πτυχίο) στον κλάδο ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕ) με 
βαθμό κατάταξης Γ΄ και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό από έτη 07-03-03. Με την με 
αριθμ. πρωτ. 10607/14.5.2019 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου ΧΧΧ η ως άνω 
δημοτική υπάλληλος κατατάχθηκε μισθολογικά από 21.1.2018 με προσθήκη πλασματικού 
χρόνου 2 ετών στο χρόνο που απαιτείται για την κατάταξη της, κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 28 του ν.4465/2017, στο 3ο Μισθολογικό Κλιμάκιο της κατηγορίας ΤΕ (χωρίς 
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ) του ν. 4354/2015 με σύνολο υπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη για 
μισθολογική εξέλιξη, χωρίς να συνυπολογίζεται το διάστημα από 1.1.2016 έως 
31.12.2017, έξι (06) έτη. Με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής εντέλλεται η 
καταβολή στη φερόμενη ως δικαιούχο, αναδρομικών λόγω μισθολογικής διαφοράς, μηνός 
Ιουνίου, ποσού 193,45 ευρώ, που προέκυψε λόγω της ως άνω κατάταξη της σε ανώτερη 
κατηγορία. 
  
VI. Mε τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις νομικές σκέψεις που 
προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει τα εξής: i) H ένταξη της φερόμενης ως δικαιούχου του 
ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος σε προσωρινό κλάδο κατηγορίας ΤΕ Eργοδηγών 
χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ πραγματοποιήθηκε μη νόμιμα δεδομένου ότι, σύμφωνα με 
όσα έγιναν ανωτέρω (βλ. σκέψη ΙΙΙ.Β.), δεν πληρούνται άπασες οι προϋποθέσεις της παρ. 
8 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005, καθόσον η εν λόγω υπάλληλος κατά την ημερομηνία 
υποβολής της σχετικής αίτησης δεν είχε ήδη ενταχθεί σε μισθολογική κατηγορία 
σύμφωνα με τη διάταξη του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3205/2003, αφού 
διορίστηκε μεταγενέστερα από την 1.1.1997 και το πτυχίο της δεν αποτέλεσε τυπικό 
προσόν για το διορισμό της (βλ. ΔΕφΑθ. 1729, 2770/2018). Τα δε υποστηρίζομενα από το 
Δήμο ΧΧΧ ότι αρκεί η κατάταξη της στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν.3205/2003 τυγχάνουν απορριπτέα ως αβάσιμα (βλ. ΔΠρΑθ 13815/2017, πρβλ. ΔΕφΑθ 
1534/2019). Επομένως, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, αν και με εν 
μέρει διάφορη αιτιολογία, η ως άνω βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη της 
φερόμενης ως δικαιούχου αντιβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 9, 11 και 14 του ν. 
4354/2015, δεδομένου ότι αυτή έπρεπε να εξελιχθεί στα μισθολογικά κλιμάκια της 



κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών (Σχεδιαστών). Αβασίμως δε προβάλλονται οι ρυθμίσεις του 
άρθρου 28 του ν. 4465/2017, σύμφωνα με το οποίο οι υπάλληλοι της παρ. 8 του άρθρου 
16 του ν.3345/2005 εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της ΤΕ κατηγορίας του 
άρθρου 9 του ν.4345/2015, καθόσον η διάταξη αυτή δεν τυγχάνει εν προκειμένω 
εφαρμογής αφού αφορά σε υπαλλήλους που έχουν νομίμως ενταχθεί στον κλάδο ΤΕ 
Εργοδηγών χωρίς πτυχίο. ii) Το με αριθμ. πρωτ. 1011/30.6.2003 πτυχίο Α΄ κύκλου 
μαθητείας Τ.Ε.Ε. ΧΧΧ του Ο.Α.Ε.Δ. της ειδικότητας Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με 
χρήση Η/Υ του τομέα Κατασκευών, που έχει χορηγηθεί στη φερόμενη ως δικαιούχο του 
ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος στις 30.6.2003, είναι ισότιμο προς πτυχίο ΤΕΕ Α΄ 
Κύκλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το δε πτυχίο με αριθμ. πρωτ. 7/772/1.7.2004 
πτυχίο Β΄ Κύκλου Σπουδών ειδικότητας Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ του 
Τομέα Κατασκευών, που έχει χορηγηθεί στην φερόμενη ως δικαιούχο ομοίως από το 
Τ.Ε.Ε. ΧΧΧ του Ο.Α.Ε.Δ. στις 21.6.2004, είναι ισότιμο προς πτυχίο Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου 
σπουδών του ν.2640/1998, το οποίο με τη σειρά του τυγχάνει ισότιμο με απολυτήριο και 
πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας που χορηγούν τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 
3475/2006, λαμβανομένων εν προκειμένω αθροιστικά υπόψη των δύο ανωτέρω τίτλων 
σπουδών των ΕΠΑ.Λ. (βλ. το με αριθμ. πρωτ. 11805/17.4.2019 έγγραφο της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ). Επομένως, 
δεδομένου ότι αφενός μεν το πτυχίο Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών, που έχει χορηγηθεί στην 
φερόμενη ως δικαιούχο, είναι ισοδύναμο με πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
των ν.576/1977 και 1566/1985, το οποίο είναι ομοίως ισοδύναμο με το καταργηθέν με το 
ν.576/1977 πτυχίο Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης του ν.δ. 580/1970, αφετέρου δε αυτή 
τυγχάνει κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου (βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 650/14.4.1999 
απολυτήριο του 4ου Γενικού Λυκείου ΧΧΧ), η φερόμενη ως δικαιούχος διαθέτει τους 
απαιτούμενους από τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν.3345/2005 τίτλους 
σπουδών απορριπτομένου του σχετικού λόγου διαφωνίας της Επιτρόπου. Eξ’ άλλου δεν 
αμφισβητείται από την Επίτροπο κατά πόσο ο κλάδος ΤΕ Τεχνικών-Σχεδιαστών, όπου 
ανήκει η φερόμενη ως δικαιούχος, είναι συναφής βάσει των οικείων διατάξεων 
(αρμοδιότητες, φύση αντικειμένου) με το κατεχόμενο από αυτή πτυχίο ειδικότητας 
Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ στο τομέα κατασκευών (βλ. ΝΣΚ γνωμ. 
11/2015). 
 
VΙΙ. Κατόπιν τούτων, η εντελλόμενη με τα ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι 
μη νόμιμη και, ως εκ τούτου, αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
 
Αποφαίνεται ότι το 64Γ, οικονομικού έτους 2019, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του 
Δήμου ΧΧΧ, ποσού 193,45 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί. 
 


