ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Σύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. εηζ. ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2785/7-10-2021 αίηεκα ηεο
Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε Δεκνηηθώλ
Επηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) εηέζε ην εμήο εξώηεκα: «Ο
μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ ζποςδών πος καηαηέθηκε από ηον κ. … μποπεί να
αναγνυπιζηεί υρ ζςναθήρ με ηο ανηικείμενο απαζσόληζηρ ηος ςπαλλήλος, όπυρ
πποβλέπεηαι ζηο νόμο 4354/2015 άπθπο 9;»

***

Ι. Εθαρκοζηέο Νοκοζεηηθό Πιαίζηο
Σύκθσλα κε ηνλ λ. 1069/1980 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Επηρεηξήζεσλ
Υδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο.- (Α' 191)», θαη εηδηθόηεξα ζην άρζρο 1ο απηνύ νξίδεηαη
όηη «Οη Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Ε.Υ.Α.) απνηεινύλ
λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ (ΚΔΚ), όπσο θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006 (Α` 114)
έρνπλ θνηλσθειή θαη κε θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα θαη δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο ηεο
ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, εθόζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ
παξόληνο, ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ηνπ λ. 3852/2010 (Α` 87).»
Αθνινύζσο, ζύκθσλα κε ηνλ λ. 4354/2015 «Δηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ
δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο
ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ» (Α’176) θαη
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εηδηθόηεξα ην άξζξν 7ν απηνύ ππό ηνλ ηίηιν «Μηζζνινγηθό πεδίν εθαξκνγήο» νξίδεη
όηη « 1. Σηηο 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 Δηνηθεηηθώλ Αξρώλ (Α.Δ.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 Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ,
ε) ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ (Ν.Π.Δ.Δ.),
ζη) ηυν Νομικών Πποζώπυν Ιδιυηικού Δικαίος (Ν.Π.Ι.Δ.) πος ανήκοςν ζηο
κπάηορ, ή ζε Ν.Π.Δ.Δ. ή ζε Ο.Τ.Α.- καηά ηην έννοια ηηρ επίηεςξηρ κπαηικού ή
δημόζιος ή αςηοδιοικηηικού ζκοπού, επνπηείαο, δηνξηζκνύ θαη ειέγρνπ ηεο
πιεηνςεθίαο ηεο Δηνίθεζήο 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
Εμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο Ψπρνθνηλσληθήο Υγείαο..»
Οη Δ.Ε.Υ.Α. ππάγνληαη ζην κηζζνινγηθό πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 4354/2015 ζύκθσλα
κε ηελ αλσηέξσ πεξ. ζη παξ. 1 άξζξ. 7.
Το άρζρο 9 ηνπ ηδίνπ λ. 4354/2015 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.
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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. Κάηοσοι μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών
εηήζιαρ ηοςλάσιζηον θοίηηζηρ, για ηίηλοςρ πος έσοςν σοπηγηθεί μεηά ηη λήτη ηος
πηςσίος ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, ππουθούνηαι καηά δύο (2) Μ.Κ. ζηην
καηηγοπία πος ανήκοςν, ελώ νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαηά έμη (6) Μ.Κ..
β. Η καηάηαξη ζηα Μ.Κ. ηηρ πποηγούμενηρ πεπίπηυζηρ ππαγμαηοποιείηαι μόνο
όηαν ηο πεπιεσόμενο ηυν μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών είναι ζςναθέρ με ηο
ανηικείμενο απαζσόληζηρ ηος ςπαλλήλος, 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.»
Γηα ηελ αλαγλώξηζε Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ Σπνπδώλ ππαιιήινπ από ηελ Υπεξεζία
πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζωρεσηηθά οη θάηωζη προϋποζέζεης:
α) ν ππάιιεινο λα είλαη

κόληκνο ή δόθηκνο πνιηηηθόο δεκόζηνο ππάιιεινο, ή

ππάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ
(εμαηξνπκέλσλ δει. ησλ απαζρνινύκελσλ κε ζύκβαζε έξγνπ)
β) Ο Μεηαπηπρηαθόο Τίηινο Σπνπδώλ λα έρεη ιεθζεί κεηά ηελ ιήςε πηπρίνπ
Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ έγηλε ε πξόζιεςε ηνπ ππαιιήινπ
γ) Ο Μεηαπηπρηαθόο Τίηινο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ εηήζηαο δηάξθεηαο θνίηεζεο
δ) Τν αληηθείκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ- πξνγξάκκαηνο λα είλαη ζπλαθέο κε ην
αληηθείκελν ησλ θαζεθόλησλ πνπ αζθεί ν ππάιιεινο, όρη ησλ de facto θαζεθόλησλ
δειαδή απηώλ πνπ αζθεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αιιά ησλ de lege θαζεθόλησλ απηώλ
δει. πνπ αλαγξάθνληαλ ζηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο.

ΙΙ. Επί ηοσ ερωηήκαηος
Πξσηίζησο ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί ν πεξηγξαθόκελνο ζην άξζξν 9 παξ. 3β όξνο
ηεο «ζπλάθεηαο». Η ζπλάθεηα δε ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ζπγρέεηαη κε ηελ
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ηαύηηζε είηε απηή είλαη πιήξεο είηε κεξηθή. Αληηζέησο ε έλλνηα ηνπ «ζπλαθνύο» έρεη
εξκελεπζεί θαη σο ζεκαίλνπζα όηη ην πεξηερόκελν ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ είλαη
μέλν πξνο ην θαζεαπηό αληηθείκελν απαζρόιεζεο ηνπ ππαιιήινπ, αξθεί λα
πεξηιακβάλεηαη ζε κηα εθ ησλ αξκνδηνηήησλ απηνύ, όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηελ
πξνθήξπμε ηε ζέζεσο.
Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν θ. …. πξνζιήθζεθε από ηε Δ.Ε.Υ.Α. κε ζύκβαζε
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ σο Τνπνγξάθνο Μεραληθόο ΤΕ. Εσιόγως θαη ο
κεηαπηστηαθός ηίηιος ζποσδώλ «Δηαηήρεζε θαη Αποθαηάζηαζε Χερζαίωλ
Φσζηθώλ Οηθοζσζηεκάηωλ» είλαη οκοεηδής - ζσλαθής κε ηο αληηθείκελο ηες
απαζτόιεζής ηοσ – ηωλ θαζεθόληωλ ηοσ θαη ζα πρέπεη λα αλαγλωρηζηεί ζηολ
ζσγθεθρηκέλο σπάιιειο γηα ηελ προώζεζή ηοσ ζε αλώηερο κηζζοιογηθό
θιηκάθηο (Μ.Κ.) ζύκθωλα κε ηα ορηδόκελα ζηο άρζρο 9 λ. 4354/2015.

Αζήλα, 10/11/2021
Ο Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Π. Ζπγνύξεο
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