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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Από τη Δ.Ε.Υ.Α. ερωτάται εάν υπάλληλος της επιχείρησης η οποία
προσελήφθη ως Μηχανικός Έργων Υποδομής το 2004 και το
2010 ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση
Τεχνικών

Έργων»

Τεχνολογίας

του

της

σχολής

Ελληνικού

Θετικών

Ανοικτού

Επιστημών

Πανεπιστημίου

και
με

διπλωματική εργασία: «Μελέτη των μέτρων ασφαλείας και υγείας
καθώς και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή
έργων ύδρευσης και αποχέτευσης» δικαιούται να πάρει το
επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 9 του άρθρου 5 της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος έχω να παρατηρήσω τα εξής:
Κατά τα άρθρα 1 και 5 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2009 για
την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις
δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης όλης της χώρας στην
οποία υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου που είναι μέλη της Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α. επίδομα μεταπτυχιακών
σπουδών σε ποσοστό 5% υπολογιζόμενο επί του νομίμου βασικού μισθού
του εργαζομένου χορηγείται εφόσον ο αποκτηθείς τίτλος σπουδών είναι
σε αντικείμενο παρεμφερές με το αντικείμενο εργασίας αυτού.
Συνεπώς προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος είναι τόσο η κατοχή
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών όσο και η συνάφεια του τίτλου με το

αντικείμενο εργασίας.
Εν προκειμένω η εν λόγω εργαζόμενη εργάζεται ως Μηχανικός Έργων
Υποδομής και το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών της με τίτλο
«Διαχείριση Τεχνικών Έργων» περιελάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες:
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων, Τεχνική της Κατασκευής,
Οικονομικά Τεχνικών Έργων, Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων.
Περαιτέρω η διπλωματική της εργασία ήτοι η εξέταση εις βάθος ενός
αντικειμένου είχε τίτλο: «Μελέτη των μέτρων ασφάλειας και υγείας καθώς
και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή έργων
ύδρευσης και αποχέτευσης» δηλαδή αντικείμενο προδήλως συναφές
με αυτό της εργασίας της καθόσον περιλαμβάνει εξειδίκευση πάνω
στο αντικείμενο της κατασκευής τεχνικών έργων καθώς και στο
νομοθετικό και οικονομικό πλαίσιο που διέπει τα εν λόγω έργα για την
καλύτερη και ασφαλέστερη εκτέλεσή τους.
Συνεπώς από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η εργαζόμενη δικαιούται
χορήγησης του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών κατ’ άρθρο 5
της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2009.
Περαιτέρω, με το άρθρο 1 του Ν. 3833/2010 για τη μείωση των
αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οι πάσης φύσεως τακτικές
αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα
με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή
ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας,
διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία
προβλεπόμενα των εργαζομένων χωρίς εξαίρεση, σε Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν σε Ο.Τ.Α.

μειώνονται κατά

ποσοστό επτά τοις εκατό (7%). Από τη μείωση του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου αυτής εξαιρείται το επίδομα που συνδέεται με το
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. Οι διατάξεις της παραγράφου
αυτής, καθώς και της παραγράφου 4 κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής

διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής
απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας.
Συνεπώς από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά ρητή εξαίρεση του
νόμου για την περικοπή των επιδομάτων των εργαζομένων με
οποιαδήποτε – άρα και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου – σχέση
εργασίας στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε
Ο.Τ.Α. όπως είναι οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν περικόπτεται το επίδομα που
χορηγείται λόγω της απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Επομένως και μετά την ισχύ του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010 η εν λόγω
εργαζόμενη δικαιούται να λαμβάνει άνευ περικοπών και μειώσεων το
επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.
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