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ΘΕΜΑ: Υπαρξη ή μη δικαιϊματοσ αναδρομικήσ επανακαταβολήσ του
επιδόματοσ επίβλεψησ ςε μηχανικό τησ Δημοτικήσ Επιχείρηςησ
Υδρευςησ Αποχζτευςησ.

Με αφορμι το υπ’ αρικμ. πρωτ. 1268/15.05.2014

ζγγραφο τθσ

Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ύδρευςθσ Αποχζτευςθσ τίκεται το κατωτζρω
ηιτθμα:

ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ

Ο κοσ … προςελιφκθ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. το ζτοσ 1996 ωσ αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, δυνάμει ςφμβαςθσ εργαςίασ αορίςτου χρόνου. Εν ςυνεχεία,
ο κοσ …. ορίςτθκε ωσ επιβλζπων μθχανικόσ ςε δυο ζργα, ςυγκεκριμζνα
ςτο ζργο «Εςωτερικό δίκτυο Μεγάλθσ Δοξιπάρασ» και ςτο ζργο
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«Αντικατάςταςθ εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ Δ.Δ. Ν. Χειμωνίου».
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του πρϊτου ζργου, θμερομθνία βεβαίωςθσ
περαίωςθσ αυτοφ αναφζρεται θ 19.06.2009 και θμερομθνία τελικϊν
επιμετριςεων θ 18.12.2009. Για το δεφτερο ωσ άνω ζργο ςτα
αντίςτοιχα ςτοιχεία του αναφζρεται θ 20.07.2009 ωσ θμερομθνία
βεβαίωςθσ περαίωςθσ, ενϊ ωσ θμερομθνία τελικϊν επιμετριςεων
αναφζρεται θ 18.12.2009.
Θ Δ.Ε.Υ.Α. ςταμάτθςε να καταβάλει το επίδομα επίβλεψθσ ςτον κο …..
τθν 31.12.2009 διότι και τα δυο ζργα είχαν αποπερατωκεί ςφμφωνα με
τθν βεβαίωςθ περαίωςθσ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
Ωςτόςο, ο κοσ … με ςχετικι αίτθςι του προσ το Λογιςτιριο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
ηθτά να του χορθγθκεί το επίδομα επίβλεψθσ και για το χρονικό
διάςτθμα από 01.01.2010 ζωσ 06.05.2011 διότι ςφμφωνα με

τθν

προςκομιηόμενθ από εκείνον βεβαίωςθ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ του
διμου τα ανωτζρω ζργα ολοκλθρϊκθκαν το μεν πρϊτο με τθν
υπογραφι του 5ου λογαριαςμοφ ςτισ 20.04.2011 και το δεφτερο με τθν
υπογραφι του 6ου λογαριαςμοφ ςτισ 06.05.2011.
ΕΡΩΣΑΣΑΙ: Δικαιοφται ο εν λόγω μθχανικόσ τθν χοριγθςθ του
επιδόματοσ επίβλεψθσ για το χρονικό διάςτθμα από 01.01.2010 ζωσ
06.05.2011;

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Σφμφωνα με τθν διάταξθ τθσ παρ. 17 του άρκρου 5 τθσ κλαδικισ
Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ 2009-2010: «Επίδομα επίβλεψησ:
Χορηγείται επίδομα επίβλεψησ ζργου ςε ποςοςτό 20% ςτουσ
μηχανικοφσ πανεπιςτημιακήσ εκπαίδευςησ, και ςε ποςοςτό 15% ςτουσ
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μηχανικοφσ τεχνολογικήσ εκπαίδευςησ και εργοδηγοφσ. Το επίδομα
χορηγείται όςο διαρκεί η εκτζλεςη και η καταςκευή του ζργου.»
Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ υπ’ αριθμ. 1302/2005 ΑΠ «Από
τα ζγγραφα αυτά θα μποροφςε πράγματι να ςυναχθεί ότι ο
αναιρεςίβλητοσ ζπαψε από τον Φεβρουάριο του 1998 να αςκεί
καθήκοντα επιβλζποντοσ μηχανικοφ και ςυνακόλουθα να δικαιοφται το
προβλεπόμενο ςτην από 21-2-1989 ΕΣΣΕ επίδομα επίβλεψησ - για την
καταβολή του οποίου απαιτείται η πραγματική άςκηςη των άνω
καθηκόντων και δεν αρκεί ότι αναφερόταν ωσ επιβλζπων μηχανικόσ
ςτισ

οικοδομικζσ

άδειεσ

και

ότι

δεν

προζκυπτε

νομότυπα

αντικατάςταςή του».

Ζτςι, ςφμφωνα με γραμματικι ερμθνεία τθσ ανωτζρω διάταξθσ τθσ ΣΣΕ
θ καταβολι του επιδόματοσ επίβλεψθσ λαμβάνει χϊρα όςο διαρκεί θ
εκτζλεςθ και θ καταςκευι του ζργου. Άλλωςτε, θ ίδια διάταξθ ζχει
ερμθνευκεί από το Ανϊτατο Δικαςτιριο τθσ Χϊρασ μασ κατά τρόπο
ϊςτε για τθν καταβολι του κρίςιμου επιδόματοσ να απαιτείται θ
πραγματικι άςκθςθ των κακθκόντων επίβλεψθσ.

ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Δεδομζνου ότι το πρϊτο ζργο με τίτλο «Εςωτερικό Δίκτυο Μεγάλθσ
Δοξιπάρασ» περαιϊκθκε τθν 19.06.2009 ενϊ ακόμα και οι τελικζσ
επιμετριςεισ ζλαβαν χϊρα ςτισ 18.12.2009 ορκϊσ ο κοσ … δεν ζλαβε
επίδομα επίβλεψθσ για το χρονικό διάςτθμα από τθν 01.01.2010 και
επζκεινα. Περαιτζρω, όςον αφορά ςτο δεφτερο ζργο με τίτλο
«Αντικατάςταςθ Εςωτερικοφ Δικτφου Ύδρευςθσ Δ.Δ. Ν. Χειμωνίου», το
οποίο περαιϊκθκε ςτισ 20.07.2009 ενϊ οι τελικζσ επιμετριςεισ ζλαβαν
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χϊρα ςτισ 18.12.2009, ομοίωσ ορκϊσ ο κοσ … δεν ζλαβε επίδομα
επίβλεψθσ για το χρονικό διάςτθμα από τθν 01.01.2010 και επζκεινα.

Ενόψει των προεκτεθζντων προκφπτει με ςαφήνεια ότι ο μηχανικόσ
δεν δικαιοφται το αιτοφμενο επίδομα επίβλεψησ.

Ακινα, 13.06.2014
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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