ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ

Δηέζε από ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 1 πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Τ.Α.) ην θάησζη εξώηεκα
γηα ηε ζύληαμε λνκηθήο γλσκνδόηεζεο (αξ. πξση. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. 2753/19-72021):
«Δάν η ςπ’ α.π. 5017/15-7-2021 αίηηζη ηος ςπαλλήλος ηηρ Δπισείπηζηρ, Β.Μ.,
πεπί αναγνώπιζηρ ηος πποζκομιζόμενος μεηαπηςσιακού ηίηλος ζποςδών ηος
ζύμθωνα με ηον ν, 4354/2015 είναι νόμιμη; Πεπαιηέπω, εάν η αναγνώπιζη
μεηαπηςσιακού ηίηλος αθοπά και ςπαλλήλοςρ καηηγοπίαρ Τ.Δ.; Και εάν η
απόθαζη αναγνώπιζηρ εκδίδεηαι από ηη Γ.Δ.Υ.Α. 1 ή από ηη Γ.Δ.Υ.Α. 2 από
ηην οποία έσει αποζπαζηεί ο ςπάλληλορ; »
Γηα ηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο ηέζεθαλ ππόςηλ καο ε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ
ππαιιήινπ, ε κε α.π. 1914/19-04-20221 βεβαίσζε αληηθεηκέλνπ απαζρόιεζεο ηνπ
ππαιιήινπ, ν ΟΔΤ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 2, ε αξ. 127/2020 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 1
κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε απόζπαζε ηνπ ππαιιήινπ από ηε Γ.Δ.Τ.Α. 2 ζηε Γ.Δ.Τ.Α.
1. Λακβάλνληαο ππόςηλ ηα αλσηέξσ έγγξαθα θαη απνθάζεηο, πξνζήθεη θαηά ηε
γλώκε καο ε θάησζη απάληεζε.

***
Ο ελ ιόγσ ππάιιεινο δηνξίζηεθε ζηε Γ.Δ.Τ.Α. 2 κε ηελ 3Κ/2018 Πξνθήξπμε ηνπ
ΑΔΠ ζηε ζέζε ηνπ Πολιηικού Μηχανικού ΤΕ, θαη απαζρνιήζεθε ζηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 2 κέρξη ηελ 10/01/2021 νπόηε θαη απνζπάζηεθε ζηε
Γ.Δ.Τ.Α. 1 δπλάκεη ηνπ άξζξ. 93 παξ. 7 λ. 3852/2010.
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Με ηελ από 15-07-2021 αίηεζε ηνπ ν ππάιιεινο δήηεζε λα αλαγλσξηζηεί γηα ηελ
κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ ν κεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ πνπ θαηέρεη ζηηο
«Ενεργειακές επενδύζεις και περιβάλλον».
Αθνινύζσο, ζύκθσλα 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 7ν απηνύ ππό ηνλ ηίηιν «Μηζζνινγηθό πεδίν εθαξκνγήο»
νξίδεη όηη « 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο ππάγνληαη νη κόληκνη θαη δόθηκνη πνιηηηθνί
δεκόζηνη ππάιιεινη, θαζώο θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ:
α) ησλ θνξέσλ ηεο πεξίπησζεο ζη` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014 (Α`
143),
β) ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ (Α.Γ.Α.), ηεο πεξίπησζεο γ` ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/ 2014 (Α` 143),
γ) ησλ Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Ο.Κ.Α.),
δ) ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ,
ε) ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.),
ζη) ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο,
ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α.- θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνύ ή δεκόζηνπ ή
απηνδηνηθεηηθνύ ζθνπνύ, επνπηείαο, δηνξηζκνύ θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο
Γηνίθεζήο ηνπο- ή επηρνξεγνύληαη ηαθηηθά, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, από
θξαηηθνύο πόξνπο θαηά πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο ησλ
Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο..»
Οη Γ.Δ.Τ.Α. ππάγνληαη ζην κηζζνινγηθό πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 4354/2015 ζύκθσλα
κε ηελ αλσηέξσ πεξ. ζη παξ. 1 άξζξ. 7.
Σν άξζξν 9 ηνπ ηδίνπ λ. 4354/2015 ππό ηνλ ηίηιν «Μηζζνινγηθά θιηκάθηα θαη
θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ» νξίζζεθε όηη «1. Σα κηζζνινγηθά θιηκάθηα (Μ.Κ.) ησλ
ππάιιεισλ ησλ θαηεγνξηώλ: - Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) κε πηπρίν ή
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δίπισκα Παλεπηζηεκίνπ εκεδαπήο ή ηζόηηκν ρνιώλ αιινδαπήο, -Σερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) κε πηπρίν ή δίπισκα Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο
(Σ.Δ.Η.) ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ρνιώλ εκεδαπήο ή αιινδαπήο, - Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) θαη - Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ.) νξίδνληαη σο εμήο: ε
δεθαελλέα (19) γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηεγνξηώλ Σ.Δ. θαη Π.Δ. θαη ζε δεθαηξία
(13) γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηεγνξηώλ Τ.Δ. θαη Γ.Δ.. Οη ππάιιεινη ησλ
θαηεγνξηώλ Σ.Δ. θαη Π.Δ. εμειίζζνληαη ζε απηά κε εηζαγσγηθό ην Μ.Κ. 1 θαη
θαηαιεθηηθό ην Μ.Κ. 19, ελώ ησλ θαηεγνξηώλ Τ.Δ. θαη Γ.Δ. κε εηζαγσγηθό ην Μ.Κ.
1 θαη θαηαιεθηηθό ην Μ.Κ. 13. 2. Τπάιιεινη ησλ θαηεγνξηώλ Σ.Δ. ή Π.Δ. ρσξίο
πηπρίν ή δίπισκα Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο (Σ.Δ.Η.) ή Αλώηαηνπ
Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο (Α.Δ.Η.) αληίζηνηρα, ή ηζόηηκν κε απηά, εμειίζζνληαη ζηα
Μ.Κ. ηεο Γ.Δ. 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. Ζ 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 Τπεξεζίαο. Γηα ηε ζπλδξνκή ή όρη ηεο
πξνϋπόζεζεο απηήο απνθαίλεηαη ην αξκόδην, γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ ηίηισλ απηώλ,
όξγαλν.»
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 νξίδεηαη όηη νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ
εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, γηα ηίηινπο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά ηε ιήςε ηνπ
πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνσζνύληαη θαηά δύν (2) Μ.Κ. (4 ρξόληα) ζηελ
θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, ελώ νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαηά έμη (6) Μ.Κ.
(12 ρξόληα).
Ζ θαηάηαμε ζηα πξνσζεκέλα Μ.Κ. 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 Τπεξεζίαο. Γηα ηε
ζπλδξνκή ή όρη ηεο πξνϋπόζεζεο απηήο απνθαίλεηαη ην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην
(αξκόδην γηα ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππαιιήινπ ζύκθσλα κε ηνλ
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Τπαιιειηθό Κώδηθα) ή ην αξκόδην πξνο δηνξηζκό όξγαλν ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο
ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη επί ηεο απόθαζεο απηήο δύλαηαη λα
αζθεζεί έλζηαζε ε νπνία εμεηάδεηαη από εηδηθή επηηξνπή ηνπ Α..Δ.Π., ε νπνία
ζπζηήλεηαη κε απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο.
Δίλαη ζαθέο όηη όηαλ νη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ απνηεινύλ απαξαίηεην,
ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε, πξνζόλ δηνξηζκνύ, δελ απαηηείηαη απόθαζε
ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ αλαθνξηθά κε ηε ζπλάθεηα. Ζ
λέα θαηάηαμε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηηο
αξκόδηεο Τπεξεζίεο Γηνηθεηηθνύ/Πξνζσπηθνύ.
Ζ λέα θαηάηαμε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ.
Καηά ηε γλώκε καο, ζηελ ππό θξίζε ππόζεζε ζςνηπέσει η απαιηούμενη ζςνάθεια
πνπ πξνϋπνζέηεη ην άξζξν 9 λ. 4354/2015 κεηαμύ ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ
(«Ενεργειακές επενδύζεις και περιβάλλον» ηος Τμήμαηορ Χημικών Μησανικών ηος
Πανεπιζηημίος Δςηικήρ Μακεδονίαρ ζε ζςνεπγαζία με ηα Τμήμαηα Πεπιθεπειακήρ και
Διαζςνοπιακήρ Ανάπηςξηρ και Οικονομικών Επιζηημών ηος Πανεπιζηημίος Δςηικήρ
Μακεδονίαρ) θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ απαζρόιεζεο ηνπ ππαιιήινπ, όπσο πξνθύπηεη
από ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεσο θαη από ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο από ηνλ
νηθείν ΟΔΤ (Πολιηικός Μηχανικός ΤΕ απαζχολούμενος ζηην Τεχνική Υπηρεζία
ηης Επιχείρηζης). Δηδηθόηεξα νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ ελ ιόγσ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθώλ

πνπδώλ

(ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ,

ΑΝΑΛΤΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ,
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ -ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΓΚΟΛΖΔΧΝ,
ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΤΦΔΛΧΝ ΚΑΤΗΜΟΤ, ΑΝΑΛΤΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ

ΠΖΓΧΝ

ΔΝΔΡΓΔΗΑ,

ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ

ΠΑΡΚΑ,

ΥΡΖΖ

ΑΝΔΜΟΓΔΝΖΣΡΗΧΝ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΥΡΖΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΔΝΔΡΓΔΗΑ – ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ Χ ΚΑΤΗΜΟ ΦΗΛΗΚΟ ΠΡΟ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ,
ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣΗΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΔΚΜΔΣΑΛΔΤΖ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ, ΥΡΖΖ
ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΣΖ ΔΚΜΔΣΑΛΔΤΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΥΡΖΖ
ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΖ
ΔΠΔΝΓΤΔΗ,
ΚΗΝΓΤΝΟΤ,

ΔΝΔΡΓΔΗΑ,
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ,

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΚΑΗ

ΦΤΗΚΧΝ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΥΔΓΗΑΜΟ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ,

ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΧΝ
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ΚΑΗ

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ

ΚΡΗΔΧΝ,

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ

ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ

ΣΟΤ

– ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΚΗΝΓΤΝΟΤ, ΠΟΟΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ)

είλαη εμ’ αληηθεηκέλνπ ζπλαθείο

κε ηα θαζήθνληα ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ.
ύκθσλα κε ην άξζξν 9 λ. 4354/2015 νξίδεηαη όηη ε αλαγλώξηζε κεηαπηπρηαθνύ
ηίηινπ ζπνπδώλ αθνξά ηίηινπο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά ηε ιήςε ηνπ «πηςσίος
ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ», θαηαιακβάλνληαο ππαιιήινπο ηόζν θαηεγνξίαο ΠΔ όζν
και ΤΔ.
Δπομένωρ καηά ηη γνώμη μαρ ππέπει να αναγνωπιζηεί ο μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ
ζποςδών ηος ςπαλλήλος για ηη μιζθολογική ηος εξέλιξη ζύμθωνα με ηο άπθπο 9
ν. 4354/2015, καθόηι ζςνηπέσοςν όλερ οι νόμιμερ πποϋποθέζειρ.
Καζόζνλ αθνξά ην αξκόδην πξνο αλαγλώξηζε όξγαλν, ην άξζξν 9 παξ. 3β

λ.

4354/2015 νξίδεη όηη «Γηα ηε ζπλδξνκή ή όρη ηεο πξνϋπόζεζεο απηήο απνθαίλεηαη ην
αξκόδην, γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ ηίηισλ απηώλ, όξγαλν.». ύκθσλα κε ηελ
Δγθύθιην ηεο ΑΑΓΔ δηεπθξηλίζηεθε όηη Γηα ηε ζπλδξνκή ή όρη ηεο πξνϋπόζεζεο
απηήο απνθαίλεηαη ην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην (αξκόδην γηα ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή
θαηάζηαζε ηνπ ππαιιήινπ ζύκθσλα κε ηνλ Τπαιιειηθό Κώδηθα) ή ην αξκόδην πξνο
δηνξηζκό όξγαλν ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ. ηηο Γ.Δ.Τ.Α.
ην αξκόδην όξγαλν είλαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Δλ πξνθεηκέλσ, ην αξκόδην πξνο
δηνξηζκό όξγαλν πξέπεη λα ζεσξεζεί ηο Γ.Σ. ηηρ Γ.Δ.Υ.Α. 2.

Αζήλα, 18-08-2021
Ο Ννκηθόο ύκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
Πάλνο Επγνύξεο
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