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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Ετζκθςαν ςτθν Ζνωςθ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α), με το υπ’ αρικμό πρωτ. εις. τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2516/18-6-2019
ζγγραφο, από τθ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.) τα
κάτωκι ερωτιματα προσ γνωμοδότθςθ:

1. Εάν νομιμοποιείται θ διοίκθςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςτθ δικαςτικι υπόκεςθ που
εκκρεμοδικεί

(140/2013 απ. Μον. Πρ…..) επί μακρό χρόνο και δεν ζχει

τελεςιδικιςει ακόμθ ζωσ και ςιμερα, να παρζμβει ςτθν μιςκοδοτικι
κατάςταςθ του κακενόσ, εμπλεκομζνου ςτθν δικαςτικι διαμάχθ, υπαλλιλου,
και εφαρμόηοντασ το νόμο 4354/2015, να προςαρμόςει τισ αποδοχζσ
ςφμφωνα με το ενιαίο μιςκολόγιο;
2. Εάν νομιμοποιείται να προςαρμόςει τισ αποδοχζσ όλων ανεξαιρζτωσ των
εργαηομζνων είτε βρίςκονται ςε δικαςτικι διαμάχθ (μιςκόσ 2012), είτε όχι
(μείωςθ μιςκοφ 35%), ςτθν ςωςτι τουσ διάςταςθ, δθλαδι λαμβάνοντασ τον
καταβαλλόμενο μιςκό τθσ 31-12-2009 με τθν μείωςθ του 25% και με όποια
επιδόματα δικαιοφνται;
3. Εάν, από 1.1.2016 ζωσ ςιμερα, το προςωπικό το οποίο ςυνεχίηει να
αμείβεται με τισ αποδοχζσ του 2012, υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτθν
Επιχείρθςθ, το ποςό που κα προκφψει ωσ αναδρομικι οφειλι;
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4. Εάν, δφνανται, οι εργαηόμενοι οι οποίοι δεν ζχουν εμπλακεί ςε δικαςτικζσ
οικονομικζσ

διεκδικιςεισ

για

το

μιςκολογικό

τουσ

κακεςτϊσ

και

ςυγκεκριμζνα για τθν μείωςθ των αποδοχϊν το 2010 (10%), λόγω
παραγραφισ πλζον και επειδι το κζμα αυτό ζχει κρικεί με τισ υπ’ αρ.
1189/2018, 1097/2018 και 113/2017 αποφάςεισ του Αρείου Πάγου, να
λάβουν αυτοδίκαια αναδρομικζσ οφειλζσ τθσ τριετίασ 2010-11-12 με
απόφαςθ του Δ.Σ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.;
5. Εάν κα πρζπει να υπάρχουν ςε μια υπθρεςία εργαηόμενοι 2 ταχυτιτων,
δθλαδι 46 εργαηόμενοι που αμείβονται με το μιςκολόγιο του 2012 και 8
εργαηόμενοι που δεν ζχουν εμπλακεί ςε δικαςτικζσ διαμάχεσ, να ζχουν
υποςτεί μειϊςεισ ζωσ 35% και να αμείβονται από 1.1.2013 με το ενιαίο
μιςκολόγιο; Τι πρζπει να γίνει ςε αυτι τθ περίπτωςθ;
6. Από 1.1.2016, οι παροχζσ ςτισ ΚΣΣΕ οι οποίεσ δεν εμπίπτουν ςε μθνιαίεσ
τακτικζσ αποδοχζσ, εξακολουκοφν να ιςχφουν ι καταργοφνται; (π.χ.
χρθματικά βοθκιματα τζκνου ι κανάτου, αποηθμίωςθ λόγω κανάτου,
παροχζσ ςε είδοσ).
Στα ανωτζρω τεκζντα ερωτιματα προςικει κατά τθ γνϊμθ θ εξισ απάντθςθ:

Ι. ΙΧΤΟΝ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Από τθ ςυνδυαςτικι ερμθνεία των διατάξεων του ν. 1069/1980 και ν.
3463/2006 (αρκρ. 252) αλλά και τθν πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ
2063/2014, 15/2013, 1675/2010, 1584/2010) ςυνάγεται ότι οι δθμοτικζσ
επιχειριςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, που αποτελοφν νομικά πρόςωπα
ιδιωτικοφ δικαίου, διεπόμενα από τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ,
ζχουν διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια, διακζτοντασ ίδια διοίκθςθ,
ανεξάρτθτθ ταμειακι υπθρεςία και ιδιαίτερο προχπολογιςμό εςόδων και
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εξόδων, με βάςθ τον οποίο γίνεται θ οικονομικι διαχείριςι τουσ, ίδια
περιουςία και δικοφσ τουσ πόρουσ, ανεξάρτθτθ και αυτοτελι εςωτερικι
οργάνωςθ και λειτουργία με βάςθ κανονιςμοφσ που ςυντάςςονται από τα
όργανα διοίκθςθσ αυτϊν, δεν υπάγονται ςτθν κατθγορία των ΟΣΑ, οφτε ςτον
ευρφτερο δθμόςιο τομζα, από τον οποίο αντικζτωσ ρθτά εξαιροφνται.
Με τον ν. 4024/2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιοβακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015’ ‘ (Α’
226)», ορίηονται ςτο Κεφάλαιο Δεφτερο αυτοφ και υπό τον τίτλο ‘ ‘ φςτθμα
βακμολογικϊν προαγωγϊν και μιςκολογικισ εξζλιξθσ των υπαλλιλων του
Κράτουσ, των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α’ και Β’ βακμοφ και
άλλων φορζων του Δθμόςιου Σομζα και ςυναφείσ διατάξεισ’ ‘ , τα εξισ:

το άρκρο 4 ότι ‘ ‘ τισ διατάξεισ του παρόντοσ κεφαλαίου υπάγονται οι
μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλλθλοι και οι υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου (ΙΔΑΧ): α) του Δθμοςίου, β) των
οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ), πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, γ)
των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)... (παρ. 1). Τπάλλθλοι και
λειτουργοί που δεν εμπίπτουν ευκζωσ ςτισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου... εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του
παρόντοσ κεφαλαίου, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 17 (παρ.
2).

το άρκρο 6 ότι: ‘ ‘ 1. Οι κζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσΠανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ (ΠΕ), Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΣΕ),
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ) και Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ)κατατάςςονται ςε ζξι (6) ςυνολικά βακμοφσ, κατά φκίνουςα ςειρά, ωσ εξισ:
Βακμόσ Α, Βακμόσ Β, Βακμόσ Γ, Βακμόσ Δ, Βακμόσ Ε, Βακμόσ Σ. 2.... 3.
Ειςαγωγικόσ βακμόσ για όλεσ τισ κατθγορίεσ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ είναι
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ο Βακμόσ Σ ... και καταλθκτικόσ ο Βακμόσ Α για τθν ΠΕ και ΣΕ κατθγορία, ο
Βακμόσ Β για τθν ΔΕ κατθγορία και ο Βακμόσ Γ για τθν ΤΕ κατθγορία’ ‘

το άρκρο 12 του νόμου αυτοφ κακορίηεται το ςφςτθμα μιςκολογικισ
εξζλιξθσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 και ςτο άρκρο 14 κακορίηονται οι
μθνιαίεσ αποδοχζσ κάκε υπαλλιλου.

Περαιτζρω, ςτο άρκρο 29 παρ. 2 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε από
τότε που ίςχυςε με το άρκρο 3 παρ. 3 τθσ ΠΝΠ ...12-2011 (Α’ 262), ορίηεται
ότι ‘ ‘ ε περίπτωςθ που από τισ ρυκμίςεισ των διατάξεων του Κεφαλαίου
αυτοφ προκφπτουν ςυνολικζσ μθνιαίεσ αποδοχζσ μεγαλφτερεσ από αυτζσ που
ζπαιρναν οι δικαιοφχοι τουσ κατά τον τελευταίο μινα πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ
του παρόντοσ Κεφαλαίου, θ προκαλοφμενθ αφξθςθ καταβάλλεται ωσ εξισ:
α)..... Εφόςον προκφπτει μείωςθ, θ οποία είναι μεγαλφτερθ κατά ποςοςτό
του 25% των αποδοχϊν που ελάμβαναν οι δικαιοφχοι κατά τον τελευταίο
μινα πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου, θ
ςυνολικι μείωςθ κατανζμεται ωσ εξισ: α) 25% μείωςθ επί των αποδοχϊν που
ελάμβαναν οι δικαιοφχοι κατά τον τελευταίο μινα πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ
των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου με τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων
του παρόντοσ Κεφαλαίου, β) θ υπερβάλλουςα μείωςθ ιςόποςα ςε χρονικό
διάςτθμα δφο (2) ετϊν, το οποίο αρχίηει ζνα ζτοσ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ των
διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου. 3. ....4. Σα κζματα του Κεφαλαίου
αυτοφ δεν αποτελοφν αντικείμενο ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων’ ‘ .

το άρκρο 31 του ίδιου νόμου και υπό τον τίτλο ‘ ‘ Αναλογικζσ ρυκμίςεισ για
νομικά πρόςωπα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα’ ‘ , ορίηονται τα ακόλουκα: ‘
‘ 1. α) τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανικουν ςτο
κράτοσ ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Σ.Α., κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι
δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ
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πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και
Σοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων βελτιϊςεων, ι επιχορθγοφνται τακτικά,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά
50% τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ... εφαρμόηεται ανϊτατο
όριο μζςου κατά κεφαλι κόςτουσ αμοιβϊν προςωπικοφ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ... β) Σο ανϊτατο όριο μζςου κατά
κεφαλι κόςτουσ αμοιβισ προςωπικοφ εφαρμόηεται και ςτισ δθμόςιεσ
επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ και ανϊνυμεσ εταιρείεσ που υπάγονται ςτο
Κεφάλαιο Β’ του ν. 3429/2005, κακϊσ και ςτισ κυγατρικζσ τουσ, εφόςον
ςυντρζχουν ςωρευτικά οι εξισ προχποκζςεισ... 2. ... 3. Για τουσ εργαηόμενουσ
ςτουσ φορείσ τθσ υποπαραγράφου 1α με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου ι
οριςμζνου χρόνου, το ανϊτατο όριο των μθνιαίων τακτικϊν αποδοχϊν για
κάκε εκπαιδευτικι κατθγορία ΤΕ, ΔΕ, ΣΕ και ΠΕ ιςοφται με το αντίςτοιχο
ανϊτατο όριο που προκφπτει κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ
Κεφαλαίου για τουσ υπαλλιλουσ με αντίςτοιχθ ςχζςθ εργαςίασ (ιδιωτικοφ
δικαίου αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου) ςτο Δθμόςιο.... 4. Σο μζςο κατά
κεφαλι κόςτοσ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν, επιδομάτων, αποηθμιϊςεων
και αμοιβϊν γενικά, εξαιρουμζνων των εργοδοτικϊν ειςφορϊν, των φορζων
τθσ υποπαραγράφου 1α του παρόντοσ άρκρου, απαγορεφεται να υπερβαίνει
τα χίλια εννιακόςια (1.900) ευρϊ το μινα ... Αν με τθν εφαρμογι του
προθγοφμενου εδαφίου, προκφπτει μζςο κατά κεφαλι κόςτοσ των πάςθσ
φφςεωσ αποδοχϊν, επιδομάτων, αποηθμιϊςεων και αμοιβϊν γενικά, του
πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ του φορζα, μικρότερο του 65% του μζςου κατά
κεφαλι αντίςτοιχου κόςτουσ του φορζα, όπωσ αυτό είχε διαμορφωκεί κατά
τθν 31.12.2009, ιςχφει ωσ όριο, το ωσ άνω όριο του 65%." (το τελευταίο
εδάφιο τθσ παρ. 4 προςτζκθκε με τθν παρ.4 του άρκρου 1 τθσ από
31.12.2011 Π.Ν.Π (Α’ 268). 5... 6. .. 7. Οι διατάξεισ του τελευταίου εδαφίου
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 29 εφαρμόηονται αναλογικά και ςτουσ
εργαηόμενουσ των φορζων που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ των
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διατάξεων του παρόντοσ άρκρου, εφόςον προκφπτει μείωςθ των ςυνολικϊν
μθνιαίων αποδοχϊν τουσ μεγαλφτερθ από το ποςοςτό που ορίηεται ςτο
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 29. 8.... 9. Από τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ ι
ριτρα ι όροσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, διαιτθτικισ απόφαςθσ ι
ατομικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ςυμφωνίασ, που κακορίηει αποδοχζσ και
πρόςκετεσ αμοιβζσ ι απολαβζσ που υπερβαίνουν τα ανϊτατα κατά
περίπτωςθ όρια που ορίηονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ’ ‘

Σζλοσ, ςτο άρκρο 32 παρ. 4 ορίηεται ότι « Η ιςχφσ των διατάξεων του
παρόντοσ κεφαλαίου αρχίηει τθν 1-11-2011’».

Περαιτζρω, ενόψει του διζποντοσ τθν Δ.Ε.Τ.Α. νομοκετικοφ πλαιςίου, για το
οποίο ζγινε λόγοσ παραπάνω, πρόδθλο κατά αρχάσ είναι ότι, ανεξαρτιτωσ
τθσ μθ τακτικισ επιχοριγθςισ του από το δθμοτικό προχπολογιςμό, που δεν
τάςςεται από το νόμο ςωρευτικά με τισ λοιπζσ προχποκζςεισ, οι Δ.Ε.Τ.Α.
ςυγκαταλζγονταν ςτα ΝΠΙΔ τθσ υποπαραγράφου 1α του άρκρου 31 του
ν.4024/2011,

αφοφ:

α)

επιδιϊκει

ςκοπό

δθμοςίου

ςυμφζροντοσ,

ςυνιςτάμενο ςτθν παροχι ηωτικισ ςθμαςίασ για το κοινωνικό ςφνολο
υπθρεςιϊν, β) τα μζλθ του διοικθτικοφ του ςυμβουλίου ορίηονται από το
Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου ... και γ) τελεί υπό τθν εποπτεία του
τελευταίου και του Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ. Ωσ εκ τοφτου, υπό το κακεςτϊσ του νόμου αυτοφ, οι αποδοχζσ του
προςωπικοφ τθσ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ ... εξαιρζκθκαν μεν
τθσ εφαρμογισ του μιςκολογίου που κακιερϊκθκε για τουσ υπαλλιλουσ του
Δθμοςίου, των ΟΣΑ και των ΝΠΔΔ, υπιχκθςαν, όμωσ, από 1-11-2011, ςε
διπλό περιοριςμό ανωτάτου ορίου, με κριτιρια αφενόσ τθν κατθγορία
εκπαίδευςθσ, ςε ςυνάρτθςθ με τισ αποδοχζσ που προζβλεπε για κάκε
κατθγορία το μιςκολόγιο, αφετζρου το μζςο μιςκολογικό κόςτοσ, το οποίο
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δεν κα μποροφςε να υπερβαίνει το ποςό των 1.900 ευρϊ το μινα, οφτε,
όπωσ εςπευςμζνα και με ςκοπό τθν αποτροπι υπζρμετρων μειϊςεων (βλ.
τθν ειςθγθτικι ζκκεςθ του ν.4047/2012) ορίςκθκε με τθν από 31-12-2011
Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, αντιςτοίχωσ προσ τα εξ αρχισ ιςχφοντα
για τισ ειςθγμζνεσ ςε οργανωμζνθ αγορά (χρθματιςτιριο) εταιρείεσ του
Δθμοςίου, για τισ οποίεσ προνοεί θ υποπαράγραφοσ 1β του ίδιου ωσ άνω
άρκρου- το 65% του μζςου κατά κεφαλι κόςτουσ τθσ 31-12-2009.
Προβλζφκθκε δε, κατ’ αναλογία των ςχετικϊσ οριηομζνων ςτο άρκρο 29 για
τουσ υπαλλιλουσ του ςτενοφ δθμόςιου τομζα, ςφγκριςθ των νζων αποδοχϊν
των μιςκωτϊν τθσ με εκείνεσ που ελάμβαναν κατά τον προθγοφμενο τθσ
κζςθσ ςε ιςχφ του προαναφερόμενου περιοριςμοφ μινα, δθλαδι τον
Οκτϊβριο του ζτουσ 2011 και ςυντρεχοφςθσ περίπτωςθσ, άμεςθ περικοπι
ζωσ και του 25% αυτϊν, με τθν τυχόν επιπλζον μείωςθ, που ςυνεπαγόταν ο
περιοριςμόσ, να κατανζμεται ςε ιςόποςεσ μεταξφ τουσ περικοπζσ τθν 1-112012 και τθν 1-11-2013.

Περαιτζρω, εκδόκθκε ο ν.4093/2012 «Ζγκριςθ Μεςοπροκζςμου Πλαιςίου
Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016- Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του
ν.4046/2012 και του Μεςοπροκζςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ
2013-2016» (Α’ 222), ο οποίοσ ςτθν παράγραφο Γ’ υποπαράγραφο Γ.1.
«Ρυκμίςεισ Θεμάτων Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ» του
άρκρου πρϊτου ορίηει ότι « 1. ...2 Αναςτζλλεται μζχρι 31-12-2016, θ
εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 19 και τθσ περίπτωςθσ β’ του
τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). Οι
διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου ιςχφουν από 31-10-2012... 3....12 Οι
διατάξεισ του Κεφαλαίου Δεφτερου του ν. 4024/2011 που αφοροφν το
βακμολογικό και μιςκολογικό κακεςτϊσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του
ίδιου νόμου, ζχουν ανάλογθ εφαρμογι, από 1.1.2013, και ςτο προςωπικό
των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανικουν ςτο
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Κράτοσ ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Σ.Α., κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι
δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ
πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και
Σοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων, ι επιχορθγοφνται τακτικά,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά
50% τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ... Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ
των διατάξεων τθσ παροφςασ περίπτωςθσ, για τουσ ανωτζρω παφουν να
ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 31 του ν. 4024/2011, εκτόσ από αυτζσ τθσ
παραγράφου 2» .

Από τα ανωτζρω ςυνάγεται ότι με τισ προαναφερόμενεσ διατάξεισ
επιχειρικθκε θ μιςκολογικι και βακμολογικι εξομοίωςθ των εργαηομζνων
ςτο ςτενό και ευρφτερο δθμόςιο τομζα. Ειδικότερα, επιχειρικθκε θ
μιςκολογικι και βακμολογικι εξομοίωςθ των εργαηομζνων ςτα νομικά
πρόςωπα του ευρφτερου δθμοςίου τομζα με αυτι, των εργαηομζνων ςτο
ςτενό δθμόςιο τομζα, κατ’ ουςία με το ν. 4093/2012 κακόςον με τον νόμο
αυτό επιβάλλεται αναλογικι εφαρμογι των διατάξεων περί βακμολογικοφ
και μιςκολογικοφ κακεςτϊτοσ των υπαλλιλων του ςτενοφ δθμοςίου τομζα
ςτο προςωπικό των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου του ευρφτερου
δθμοςίου τομζα, εξατομικευμζνα πλζον ανά υπάλλθλο, εν αντικζςει με τθν
προθγοφμενθ νομοκετικι ρφκμιςθ του άρκρου 31 ν. 4024/2011 δυνάμει τθσ
οποίασ εξιςϊνονταν μόνο το ανϊτατο όριο των μθνιαίων τακτικϊν αποδοχϊν
ανά εκάςτθ εκπαιδευτικι κατθγορία (ΤΕ, ΔΕ, ΣΕ και ΠΕ) με κακοριςμζνα
«πλαφόν» αμοιβϊν ςτο ποςό των 1.900 ευρϊ ι ςτο όριο του 65% του
μιςκολογικοφ κόςτουσ επί του προχπολογιςμοφ εκάςτου νομικοφ προςϊπου.

Αργότερα, με τον ν. 4354/2015, άρκρ. 31 παρ. 1 προςτζκθκε ςτο τζλοσ τθσ
περίπτωςθσ 2 τθσ υποπαραγράφου Γ.1 τθσ παραγράφου Γ’ του άρκρου
πρϊτου του ν. 4093/2012 νζο εδάφιο, το οποίο ζχει ωσ εξισ «Για τουσ
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υπαλλιλουσ των φορζων τθσ περίπτωςθσ 12, θ αναςτολι των διατάξεων του
πρϊτου εδαφίου ιςχφει από 1-1-2013» .

Ζτςι, με τισ προμνθςκείςεσ διατάξεισ, ωσ προσ μεν τουσ εξ αρχισ υπαχκζντεσ
ςτο μιςκολόγιο του ν. 4024/2011 υπαλλιλουσ του Δθμοςίου, των ΟΣΑ και
των ΝΠΔΔ, ανεςτάλθςαν ζωσ τισ 31-12-2016 οι περαιτζρω (πλζον του 25%, ςε
ςφγκριςθ με εκείνεσ του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ 2011) περικοπζσ
αποδοχϊν, που τυχόν ςυνεπάγονταν, κατά τα οριηόμενα ςτον ίδιο νόμο, θ
εφαρμογι του μιςκολογίου αυτοφ. Εξ ετζρου, όμωσ, από 1-1-2013 υπιχκθ
ςτο μιςκολόγιο του ςτενοφ δθμόςιου τομζα, από το οποίο μζχρι τότε
εξαιρείτο, και το προςωπικό των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων, με ςυνζπεια, όχι
μόνο τθν άρςθ του ορίου τθσ ςυνολικισ μείωςθσ ζωσ του 65% των αποδοχϊν
τθσ 31-12-2009, το οποίο λίγουσ μινεσ νωρίτερα είχε ο νομοκζτθσ ειςαγάγει,
αλλά και τθν εφεξισ κατάργθςθ των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων για τον
κακοριςμό των αποδοχϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ μιςκωτϊν, που
καταλαμβάνονται πλζον από τθ ρφκμιςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 29
του ν. 4024/2011.
Εν όψει των προεκτεκζντων, εφόςον ο νομοκζτθσ δεν διακρίνει ειδικότερα
και ενόψει του ότι οι ωσ άνω ρυκμίςεισ επιφζρουν, μονομερϊσ, μείωςθ των
καταβαλλόμενων αποδοχϊν, χωρίσ αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ παροχισ εργαςίασ,
ςυνιςτοφν κατ’ αρχιν μονομερι βλαπτικι μεταβολι των όρων τθσ
εργαςιακισ ςφμβαςθσ, ειςάγουν εξαιρετικό δίκαιο και δεν χωρεί διαςταλτικι
ερμθνεία τουσ. Ωσ εκ τοφτου, πρζπει να γίνει δεκτό ότι θ αναςτολι τθσ
υπερβάλλουςασ μείωςθσ καταλαμβάνει τόςο τουσ υπαλλιλουσ του ςτενοφ
δθμόςιου τομζα, ςτουσ οποίουσ θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ τθσ περίπτωςθσ 12
τθσ υποπαραγράφου Γ 1 τθσ παραγράφου Γ του άρκρου πρϊτου του ν.
4093/2012 εφαρμοηόταν ευκζωσ, όςο και τουσ εργαηομζνουσ των Δθμοτικϊν
Επιχειριςεων, ςτουσ οποίουσ εφαρμοηόταν ζωσ τισ 31-12-2012 αναλόγωσ
(άρκρο 31 παρ. 7 του ν. 4024/2011), ενϊ από τθν 1-1-2013 θ ίδια διάταξθ
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εφαρμόηεται ευκζωσ, με αποτζλεςμα οι τελευταίοι να ζχουν υποςτεί ιδθ
τισ αντίςτοιχεσ μειϊςεισ κατά 25% επί των καταβαλλόμενων αποδοχϊν
τουσ (βλ. Ολομζλεια του Ελεγκτικοφ υνεδρίου- Πρακτικό αυτισ τθσ 17θσ
Γενικισ υνεδρίαςθσ τθσ 24-9- 2014). Αντίκετθ ερμθνεία, ότι, δθλαδι, λόγω
τθσ επζκταςθσ του ενιαίου μιςκολογίου ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα με
το ν. 4093/2012 οι εργαηόμενοι ζπρεπε να υποςτοφν νζα μείωςθ αποδοχϊν
μζχρι του ποςοςτοφ 25%, ςε ςχζςθ με τισ αποδοχζσ που ελάμβαναν ςτισ 3112-2012, παρότι είχαν ιδθ υποςτεί μείωςθ αποδοχϊν μζχρι 25% κατ’
εφαρμογι του ν. 4024/2011, δεν βρίςκει ζρειςμα ςτο νόμο (ΑΠ 113/2017,
1189/2018)

ΙΙ. ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ
Επί του 1ου και 2ου ερωτιματοσ
«Εάν νομιμοποιείται θ διοίκθςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςτθ δικαςτικι υπόκεςθ που
εκκρεμοδικεί (140/2013 απ. Μον. Πρ. …..) επί μακρό χρόνο και δεν ζχει
τελεςιδικιςει ακόμθ ζωσ και ςιμερα, να παρζμβει ςτθν μιςκοδοτικι
κατάςταςθ του κακενόσ, εμπλεκομζνου ςτθν δικαςτικι διαμάχθ, υπαλλιλου,
και εφαρμόηοντασ το νόμο 4354/2015, να προςαρμόςει τισ αποδοχζσ
ςφμφωνα με το ενιαίο μιςκολόγιο;» και «Εάν νομιμοποιείται να προςαρμόςει
τισ αποδοχζσ όλων ανεξαιρζτωσ των εργαηομζνων είτε βρίςκονται ςε
δικαςτικι διαμάχθ (μιςκόσ 2012), είτε όχι, ςτθν ςωςτι τουσ διάςταςθ,
δθλαδι λαμβάνοντασ τον καταβαλλόμενο μιςκό τθσ 31-12-2009 με τθν
μείωςθ του 25% και με όποια επιδόματα δικαιοφνται;»

Για τισ αποδοχζσ των εργαηομζνων (ζωσ 31/12/2015) που εμπλζκονται ςτθ
δικαςτικι διαμάχθ με τθ Δ.Ε.Τ.Α. οι οποίεσ κακορίηονται ςφμφωνα με το
κεςμικό πλαίςιο των ν. 4024/2011 και ν. 4093/2012 κρίνεται ςκόπιμο για τθ
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Διοίκθςθ του Νομικοφ Προςϊπου να αναμζνει τθν τελεςιδικία τθσ υπόκεςθσ,
και γενομζνθσ αυτισ να προβεί ςε ςυμμόρφωςθ με το διατακτικό τθσ
τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ. Μζχρι, δε, τθν τελεςιδικία, οφείλει να
εφαρμόςει το διατακτικό τθσ υπ’ αρίκμ. 140/2013 απόφαςθσ του Μον. Πρ. ….
(Αςφαλιςτικά Μζτρα) για τισ αποδοχζσ ζωσ τισ 31/12/2015.

Όςον αφορά τισ αποδοχζσ των εργαηομζνων από 01/01/2016, οι οποίεσ
ρυκμίηονται από τον ν. 4354/2015 (Κεφάλαιο Β’), και οποίοσ δεν αποτελεί τθ
νομικι βάςθ τθσ εκκρεμοφςθσ δικαςτικισ διαμάχθσ (θ οποία περιορίηεται
ςτθν εφαρμογι των διατάξεων του ν. 4024/2011 και 4093/2012) θ Δ.Ε.Τ.Α.
οφείλει να εφαρμόςει, για τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ δικαςτικι διαμάχθ και
τον κακοριςμό των αποδοχϊν αυτϊν από 01/01/2016, τισ διατάξεισ του
Κεφ. Βϋ ν. 4354/2015.

Να επιςθμανκεί ότι με τον ν. 4354/2015 δεν υπάρχει περαιτζρω μείωςθ των
αποδοχϊν των υπαλλιλων (όπωσ ορίηονται ςτο αρκρ. 7 ν. 4354/2015 – πεδίο
εφαρμογισ) αλλά τυχόν διαφορά που προκφπτει διατθρείται ωσ προςωπικι.
Η νζα αυτι προςωπικι διαφορά μειϊνεται από οποιαδιποτε μελλοντικι
αφξθςθ των αποδοχϊν του υπαλλιλου πλθν τθσ χοριγθςθσ επιδόματοσ
κζςθσ ευκφνθσ και τθσ προωκθμζνθσ εξζλιξθσ. υγκεκριμζνα κατ’ άρκρ. 27 ν.
4354/2015 ορίηεται ότι:

«Διαςφάλιςθ αποδοχϊν

1. Σε περίπτωςη που από τισ ρυθμίςεισ των διατάξεων του νόμου αυτοφ
προκφπτουν βαςικόσ μιςθόσ ή τακτικζσ μηνιαίεσ αποδοχζσ χαμηλότερεσ
από αυτζσ που δικαιοφνταν ο υπάλληλοσ ςτισ 31.12.2015, η διαφορά
διατηρείται ωσ προςωπική. Για τον υπολογιςμό τθσ προςωπικισ διαφοράσ
δεν λαμβάνεται υπόψθ θ οικογενειακι παροχι και το επίδομα κζςθσ
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ευκφνθσ. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ
προςωπικισ διαφοράσ, μόνο ςτθν περίπτωςθ που καταβάλλεται ςτισ
αποδοχζσ του υπαλλιλου τον τελευταίο μινα πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
παρόντοσ αλλά δεν προβλζπεται θ εκ νζου χοριγθςι του με τθν εφαρμογι
των διατάξεων του παρόντοσ. Η νζα αυτή προςωπική διαφορά μειώνεται
από οποιαδήποτε μελλοντική αφξηςη των αποδοχών του υπαλλήλου πλην
τησ χορήγηςησ επιδόματοσ θζςησ ευθφνησ και τησ προωθημζνησ εξζλιξησ.
Τυχόν αφξθςθ του επιδόματοσ κζςθσ ευκφνθσ καταβάλλεται ςτο ακζραιο.

2. Σε περίπτωςθ που από τισ ρυκμίςεισ των διατάξεων του νόμου αυτοφ
προκφπτει βαςικόσ μιςκόσ υψθλότεροσ από αυτόν που ελάμβανε ο
υπάλλθλοσ ςτισ 31.12.2015, θ αφξθςθ που προκφπτει χορθγείται ςε ιςόποςεσ
δόςεισ ςε χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4) ετϊν. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ οι
λοιπζσ τακτικζσ μθνιαίεσ αποδοχζσ του υπαλλιλου, πλθν του βαςικοφ μιςκοφ,
ςυγκρίνονται με τθ διαδικαςία τθσ παραγράφου 1. Τυχόν αφξθςθ του
επιδόματοσ κζςθσ ευκφνθσ καταβάλλεται ςτο ακζραιο.

3. Για τουσ υπαλλιλουσ, οι οποίοι είναι αποςπαςμζνοι κατά τθν ζναρξθ
ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ, για τθν εφαρμογι των διατάξεων των
παραγράφων 1 και 2, ςυνυπολογίηονται και οι αποδοχζσ που λαμβάνουν κατά
τθ διάρκεια τθσ απόςπαςθσ. Τυχόν προςωπικι διαφορά καταβάλλεται για
όςο χρόνο ο υπάλλθλοσ είναι αποςπαςμζνοσ. Στθν περίπτωςθ λιξθσ τθσ
απόςπαςθσ και επιςτροφισ ςτθν οργανικι κζςθ πραγματοποιείται εκ νζου
ςφγκριςθ των αποδοχϊν του.

4. Σε περίπτωςθ μετάταξθσ ι μεταφοράσ του υπαλλιλου ςε άλλο φορζα, θ
προςωπικι διαφορά του παρόντοσ άρκρου παφει να καταβάλλεται. Εξαίρεςθ
αποτελεί μόνο θ υποχρεωτικι μετάταξθ ι μεταφορά του υπαλλιλου ςε άλλο
φορζα, λόγω ςυνολικισ ι μερικισ μεταφοράσ ι κατάργθςθσ τθσ Υπθρεςίασ
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του ι ςτο πλαίςιο κινθτικότθτασ των υπαλλιλων, όπωσ αυτι κακορίηεται με
κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
και Οικονομικϊν, οπότε θ εν λόγω προςωπικι διαφορά εξακολουκεί να
καταβάλλεται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1.

5. Η τυχόν φπαρξθ προςωπικισ διαφοράσ, των υπαλλιλων με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου καταβάλλεται μόνο για όςο
διάςτθμα οι υπάλλθλοι αυτοί εξακολουκοφν να παρζχουν αδιάλειπτα τισ
υπθρεςίεσ τουσ με ανανζωςθ ι παράταςθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ
τουσ. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου, κεωρείται ότι
οι υπάλλθλοι οριςμζνου χρόνου, κατά τθν 31.12.2015 ζχουν καταταγεί
μιςκολογικά ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κατά τθν ίδια θμζρα διατάξεισ του
άρκρου 12 του ν. 4024/2011 και όχι αυτζσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 7
του ίδιου νόμου. Κατατάξεισ που ζχουν πραγματοποιθκεί με διαφορετικό
τρόπο κεωροφνται νόμιμεσ και αποδοχζσ που ζχουν καταβλθκεί δεν
αναηθτοφνται.»

Περαιτζρω, κατ’ άρκρ. 45 παρ. 1 ν. 4569/2018 ορίηεται ότι:
«"1. Η προςωπικι διαφορά τθσ παρ. 1 του άρκρου 27 του ν. 4354/2015 (Α`
176), όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε κατ` εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 2 του
άρκρου 29 του ν. 4024/2011 (Α` 226), χορθγείται, από 1.9.2018, ςε όλουσ
τουσ υπαλλιλουσ με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου δικαίου ι ιδιωτικοφ δικαίου
αορίςτου χρόνου, ςυμπεριλαμβανομζνων των αποφοίτων τθσ Εκνικισ Σχολισ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), που ζχουν διοριςτεί ι
μεταταχκεί μετά τθν 1.11.2011 ζωσ και τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του
παρόντοσ νόμου ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ςτισ υπθρεςίεσ του
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, του Υπουργείου Οικονομικϊν και των
εποπτευομζνων από αυτό νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), του Ελλθνικοφ Δθμοςιονομικοφ
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Συμβουλίου, τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κακϊσ
επίςθσ και ωσ διοικθτικό προςωπικό του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ
(Ν.Σ.Κ.) και του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου (Ελ.Συν.)."
Κατ’ άρκρ. 89 ν. 4582/2018 ορίηεται επιπλζον ότι:
«"1.

Η προςωπικι διαφορά τθσ παρ. 1 του άρκρου 27 του ν. 4354/2015 (Α

176), όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε κατ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 2 του
άρκρου 29 του ν. 4024/2011 (Α 226), χορθγείται από τθ δθμοςίευςθ του
παρόντοσ ςε όλουσ τουσ υπαλλιλουσ με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου δικαίου ι
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου που ζχουν μεταταχκεί ι μεταφερκεί
υποχρεωτικά ςτο Υπουργείο Τουριςμοφ, δυνάμει των διατάξεων του άρκρου
4 του ν. 4109/2013 (Α 16) και τθσ υποπαραγράφου ΙΔ.2 τθσ παρ. ΙΔ του
πρϊτου άρκρου του ν. 4254/2014 (Α 85)....".

Επί του 3ου ερωτιματοσ
«Εάν, από 1.1.2016 ζωσ ςιμερα, το προςωπικό το οποίο ςυνεχίηει να
αμείβεται με τισ αποδοχζσ του 2012, υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτθν
Επιχείρθςθ, το ποςό που κα προκφψει ωσ αναδρομικι οφειλι;»
Η αναηιτθςθ τυχόν αποδοχϊν που κατεβλικθςαν, κακ’ υπζρβαςθ των
διατάξεων του ενιαίου μιςκολογίου, ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκειςϊν, κα
γίνει από 01.01.2016 (άρκρ. 35 ν. 4354/2015) ςφμφωνα με τισ διατυπϊςεισ
του άρκρ. 24 ν. 4354/2015 και ζχει ωσ εξισ:

«Επιςτροφι αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων

1. Οφειλζσ υπαλλιλων ι λειτουργϊν των φορζων που υπάγονται ςτισ
διατάξεισ του παρόντοσ, από αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςεσ αποδοχζσ ι
αποηθμιϊςεισ

εν

γζνει,

δφναται

να
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επιςτρζφονται

εφάπαξ

χωρίσ

προςαυξιςεισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο «123» του ν.4270/2014
(Α` 143).

2. Η επιςτροφι του κακαροφ ποςοφ ςυν τθν αναλογία του φάρου, που ζλαβε
ο υπάλλθλοσ, δφναται να γίνεται και με παρακράτθςθ του ενόσ δζκατου
(1/10) των κακαρϊν μθνιαίων αποδοχϊν του ι τθσ ςφνταξθσ, εφόςον ςτο
μεταξφ αυτόσ κατζςτθ ςυνταξιοφχοσ.

3. Σε περίπτωςθσ άρνθςθσ επιςτροφισ των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων
ποςϊν τθσ παραγράφου 1, καταλογίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
δθμόςιου λογιςτικοφ.

4. Τυχόν ζφεςθ κατά των ςχετικϊν πράξεων καταλογιςμοφ αςκείται
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 80 του ν. 4129/2013 (Α` 52). Στισ
περιπτϊςεισ υπαλλιλων, που δεν υπάγονται ςτισ ανωτζρω διατάξεισ, θ
ζφεςθ αςκείται ενϊπιον των αρμόδιων δικαςτθρίων.»

Αναφορικά με το εάν θ ανωτζρω διάταξθ ειςάγει υποχρζωςθ ι δυνατότθτα
του φορζα να αναηθτιςει αναδρομικά αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςεσ
αποδοχζσ, θ περίπτωςθ αυτι δεν ορίηεται ρθτϊσ από τθ ςχετικι διάταξθ και
ωσ εκ τοφτου πρζπει να γίνει ερμθνεία αυτισ.

Από τθν γραμματικι ερμθνεία, και δθ τθν χριςθ από τον νομοκζτθ του όρου
«δφναται» καταρχιν ειςάγεται δυνατότθτα και όχι υποχρζωςθ του φορζα (εν
προκειμζνω

τθσ

Δ.Ε.Τ.Α.)

να αναηθτιςει

αναδρομικά

αχρεωςτιτωσ

καταβλθκείςεσ αποδοχζσ.

Ωςτόςο, θ παρ. 2 άρκρ. 24 ν. 4354/2015 ορίηει ότι ςε περίπτωςθ άρνθςθσ
επιςτροφισ τοφτων, τα αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα ποςά καταλογίηονται
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ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Δθμοςίου Λογιςτικοφ (ν. 4270/2014) και
ςυγκεκριμζνα το άρκρ. 152 ν. 4270/2014, και περαιτζρω, θ άρνθςθ
επιςτροφισ αυτϊν λογίηεται από τον νομοκζτθ ωσ «ζλλειμμα» καταλογιςτζο.
Ζλλειμμα δθμοςίου υπολόγου είναι οποιαδιποτε ζλλειψθ χρθμάτων, αξιϊν
και υλικοφ που διαπιςτϊνεται με τθ νόμιμθ διαδικαςία ςτθ διαχείριςι του,
κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ κατάςταςθ διαχείριςθσ που κεωρείται
ζλλειμμα από το νόμο (άρκρ. 152 παρ. 1 ν. 4270/2014).
Ζπεται ότι εφόςον για τουσ υπάλλθλουσ που ζλαβαν αχρεωςτιτωσ
μεγαλφτερεσ αποδοχζσ απ’ αυτζσ που, από τον νόμο, δικαιοφνταν, ςε
περίπτωςθ

άρνθςθσ

επιςτροφισ

των

ποςϊν

που

κατεβλικθςαν

αχρεωςτιτωσ, αυτά καταλογίηονται, εξϋ αντιδιαςτολισ ςυνάγεται ότι θ
αναηιτθςθ των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν από τον Φορζα (εν
προκειμζνω τθν Δ.Ε.Τ.Α.) είναι υποχρεωτικι και όχι δυνθτικι.
Προσ τθν ερμθνεία αυτι ςυγκλίνει και το Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ
(Ν..Κ) το οποίο, με τθν υπ’αρίκμ. 164/2016 Γνωμοδότθςθ του Σ’ Σμιματοσ,
γνωμοδότθςε ότι εφόςον χρθματικό ποςό (επίδομα κζςθσ ευκφνθσ)
κατεβλικθ αχρεωςτιτωσ και κατά παράβαςθ των ιςχυουςϊν διατάξεων ςε
υπάλλθλο (δικθγόρο) τθσ ερωτϊςασ Τπθρεςίασ, αυτι οφείλει να αναηθτιςει
αναδρομικά (βάςει τθσ διάταξθσ του άρκρ. 24 ν. 4354/2015) το ποςό το
οποίο κατεβλικθ ςτον υπάλλθλο (δικθγόρο) αχρεωςτιτωσ.

Επί του 4ου ερωτιματοσ
«Εάν, δφνανται, οι εργαηόμενοι οι οποίοι δεν ζχουν εμπλακεί ςε δικαςτικζσ
οικονομικζσ

διεκδικιςεισ

για

το

μιςκολογικό

τουσ

κακεςτϊσ

και

ςυγκεκριμζνα για τθν μείωςθ των αποδοχϊν το 2010 (10%), λόγω
παραγραφισ πλζον και επειδι το κζμα αυτό ζχει κρικεί με τισ υπ’ αρ.
1189/2018, 1097/2018 και 113/2017 αποφάςεισ του Αρείου Πάγου, να
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λάβουν αυτοδίκαια αναδρομικζσ οφειλζσ τθσ τριετίασ 2010-11-12 με
απόφαςθ του Δ.Σ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.;»

χετικι απόφαςθ του Δ. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. κα ιτο νόμιμθ εφόςον υπιρχε
αντίςτοιχθ νομοκετικι πρόβλεψθ για απόδοςθ ςτουσ εργαηομζνουσ των
οφειλϊν ι τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ επί τθσ υπό κρίςθσ υπόκεςθσ
(νομικό ζρειςμα απόφαςθσ).
Ωςτόςο, δεν υφίςταται οφτε νομοκετικι πρόβλεψθ οφτε υπάρχει τελεςίδικθ
δικαςτικι απόφαςθ επί των οφειλϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α. προσ τουσ εργαηομζνουσ
που αναφζρονται ςτο παρόν ερϊτθμα. Περαιτζρω, δεδομζνου ότι οι οφειλζσ
ανάγονται ςτα ζτθ 2010 – 2012 θ ςχετικι απαίτθςθ ζχει υποπζςει ςτθν
πενταετι παραγραφι του άρκρ. 250 ΑΚ, και ωσ εκ τοφτου οι εν λόγω
εργαηόμενοι αδυνατοφν να διεκδικιςουν ςτα αρμόδια πολιτικά δικαςτιρια
τισ ανωτζρω οφειλζσ.
Παρ’ αυτά, επί ad hoc υποκζςεων ( τρόπου εφαρμογισ των διατάξεων του
ενιαίου μιςκολογίου ςτουσ υπαλλιλουσ Ι.Δ.Α.Χ των Δ.Ε.Τ.Α) ζχει αποφανκεί
αμετακλιτωσ ο Άρειοσ Πάγοσ με τισ υπ’ αρίκμ. 1189/2018, 1097/2018 και
113/2017 αποφάςεισ. Ωσ εκ τοφτου είναι ερευνθτζο εάν δφναται το Δ. τθσ
Δ.Ε.Τ.Α., ελλείψει τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ ςτθν προκειμζνθ
περίπτωςθ, να λάβει απόφαςθ για καταβολι οφειλόμενων αποδοχϊν ςτουσ
εν λόγω εργαηομζνουσ, με νομικό ζρειςμα τισ αμετάκλθτεσ αποφάςεισ του
Αρείου Πάγου ςε παρόμοιεσ υποκζςεισ.
Πρόκειται για το δικονομικό ηιτθμα των
δεδικαςμζνου των δικαςτικϊν αποφάςεων.
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υποκειμενικϊν ορίων του

Κατϋ άρκρ. 324 ΚΠολΔ ορίηεται ότι:
«Δεδικαςμζνο υπάρχει μεταξφ των ίδιων προςϊπων με τθν ίδια ιδιότθτα
μόνο για το δικαίωμα που κρίκθκε και εφόςον πρόκειται για το ίδιο
αντικείμενο και τθν ίδια ιςτορικι και νομικι αιτία.»

Καταρχιν θ ταυτότθτα των προςϊπων ωσ αναγκαία κατ' αρχιν υποκειμενικι
προχπόκεςθ για τθν ενζργεια του δεδικαςμζνου και επακόλουκο του
ςυηθτθτικοφ ςυςτιματοσ, που ιςχφει κατά το άρκρο 106 ΚΠολΔ ςτθν πολιτικι
δίκθ, αποτυπϊνεται και ςτο άρκρο 325 ΚΠολΔ, που κζτει τον κανόνα ότι το
δεδικαςμζνο ιςχφει πρωταρχικά υπζρ και κατά των διαδίκων. Αποκλείεται
ζτςι θ επζκταςθ του δεδικαςμζνου ςε τρίτα πρόςωπα απλϊσ και μόνον
επειδι θ διαφορά τουσ είναι όμοια κατά τθν ιςτορικι και νομικι αιτία τθσ με
το αντικείμενο δίκθσ ςτθν οποία δεν μετείχαν (ΑΠ 980/2018, 920/2013).
Επειδι εν προκειμζνω, είναι αμφίβολθ θ νομιμότθτα τθσ διεφρυνςθσ των
(υποκειμενικϊν) ορίων του δεδικαςμζνου των αποφάςεων του Αρείου Πάγου
ςτθν υπό κρίςθ υπόκεςθ τθσ αναδρομικισ καταβολισ ςτουσ εργαηομζνουσ
τθσ Δ.Ε.Τ.Α. (που δεν ενεπλάκθςαν ςτθν δικαςτικι διαμάχθ) των
οφειλόμενων αποδοχϊν τουσ, κρίνεται ςκόπιμο (και προσ αποφυγι τυχόν
ευκυνϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. δεδομζνου ότι δεν υπάρχει
ακόμθ τελεςίδικθ απόφαςθ οφτε νομοκετικό ζρειςμα για τθν αναδρομικι
καταβολι οφειλϊν ςτουσ εν λόγω εργαηομζνουσ) να αναμζνει τθν
τελεςιδικία τθσ δικαςτικισ υπόκεςθσ.
ε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι λιψεωσ αποφάςεωσ θ οποία κα
βαςίηεται ςτισ αμετάκλθτεσ αποφάςεισ του Αρείου Πάγου ςε παρόμοιεσ
υποκζςεισ, υφίςταται ο κίνδυνοσ αμφιςβιτθςθσ του νομικοφ ερείςματοσ
τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του Δ.. λόγω μθ επιτρεπτισ διεφρυνςθσ του
δεδικαςμζνου.
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ε κάκε περίπτωςθ, και μετά τθν τελεςιδικία τθσ υποκζςεωσ, θ Δ.Ε.Τ.Α.,
αναλόγωσ με το ςκεπτικό τθσ τελεςίδικθσ απόφαςθσ, πρζπει να προβεί ςτθν
λιψθ απόφαςθσ θ οποία κα αφορά όλουσ τουσ εργαηομζνουσ που ικελε
υποτεκεί ότι δικαιοφνται τθν αναδρομικι καταβολι οφειλόμενων αποδοχϊν,
ανεξαρτιτωσ του γεγονότοσ τθσ εμπλοκισ ι μθ ςτθ δικαςτικι διαμάχθ,
τθρουμζνθσ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι μθ
εμπλεκόμενοι εργαηόμενοι ζχουν τθν αυτι εργαςιακι ςχζςθ με τθ Δ.Ε.Τ.Α. με
αυτι των εμπλεκομζνων ςτθ δικαςτικι διαμάχθ (και ωσ εκ τοφτου το ηιτθμα
των αποδοχϊν πρζπει να ρυκμιςτεί ενιαία για όλουσ).

Επί του 5ου ερωτιματοσ
«Εάν κα πρζπει να υπάρχουν ςε μια υπθρεςία εργαηόμενοι 2 ταχυτιτων,
δθλαδι 46 εργαηόμενοι που αμείβονται με το μιςκολόγιο του 2012 και 8
εργαηόμενοι που δεν ζχουν εμπλακεί ςε δικαςτικζσ διαμάχεσ, να ζχουν
υποςτεί μειϊςεισ ζωσ 35% και να αμείβονται από 1.1.2013 με το ενιαίο
μιςκολόγιο; Τι πρζπει να γίνει ςε αυτι τθ περίπτωςθ;»
Η προςαρμογι των αποδοχϊν των υπαλλιλων πρζπει να γίνει όπωσ ορίηουν
οι ςχετικζσ διατάξεισ περί ενιαίου μιςκολογίου με τον ίδιο τρόπο για όλουσ
τουσ εργαηομζνουσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α., ανεξαρτιτωσ του γεγονότοσ εάν οριςμζνοι
ςυμμετείχαν ι όχι ςτθ δικαςτικι διαμάχθ.

Σα ανωτζρω ςυνάγονται και από τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των
εργαηομζνων, που απορρζει από το άρκρο 288 ΑΚ και βρίςκει ζρειςμα ςτα
άρκρα 4 παρ. 1 και 2 και 2 παρ. 1 του υντάγματοσ και 141 τθσ υνκ. Ε.Κ., και
από τθν οποία προκφπτει ότι ςτα πλαίςια τθσ εργαςιακισ ςφμβαςθσ δεν
επιτρζπεται θ άνιςθ μεταχείριςθ από τον εργοδότθ των μιςκωτϊν τθσ αυτισ
εκμετάλλευςθσ, που ζχουν τα ίδια προςόντα και παρζχουν τισ ίδιεσ
υπθρεςίεσ κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ. Ωσ εκ τοφτου μιςκολογικό κακεςτϊσ
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«δφο ταχυτιτων» αποκλείεται ςε κάκε περίπτωςθ ωσ αντιςυνταγματικό και
αντίκετο ςτισ γενικζσ αρχζσ του εργατικοφ δικαίου και δθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ των εργαηομζνων.

Επί του 6ου ερωτιματοσ
«Από 1.1.2016, οι παροχζσ ςτισ ΚΣΣΕ οι οποίεσ δεν εμπίπτουν ςε μθνιαίεσ
τακτικζσ αποδοχζσ, εξακολουκοφν να ιςχφουν ι καταργοφνται; (π.χ.
χρθματικά βοθκιματα τζκνου ι κανάτου, αποηθμίωςθ λόγω κανάτου,
παροχζσ ςε είδοσ).»
το άρκρο 31 του ν. 4024/2011 υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ
του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015 (Α’
226), όπωσ ίςχυε πριν από τθν κατάργθςι του με το άρκρο 34 του
ν.4354/2015, ορίηονταν τα εξισ:
Άρκρο 31
Αναλογικζσ ρυκμίςεισ για νομικά πρόςωπα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα
1. α) τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανικουν ςτο
κράτοσ ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Σ.Α., κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι
δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ
πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ,…. ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με
τισ κείμενεσ διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά 50%
τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, κακϊσ και των λοιπϊν
δθμόςιων επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ανϊνυμων εταιρειϊν, που
υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του
ν. 3429/2005 (Α’ 314) όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1α
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του άρκρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212), με εξαίρεςθ τα Ν.Π.Ι.Δ. του
ν. 3864/2010 (Α’ 119) και άρκρου 1 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), εφαρμόηεται
ανϊτατο όριο μζςου κατά κεφαλι κόςτουσ αμοιβϊν προςωπικοφ ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ ….β)…
Για τουσ εργαηόμενουσ ςτουσ φορείσ τθσ υποπαραγράφου 1α με ςχζςθ
εργαςίασ αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου, το ανϊτατο όριο των μθνιαίων
τακτικϊν αποδοχϊν για κάκε εκπαιδευτικι κατθγορία ΤΕ, ΔΕ, ΣΕ και ΠΕ
ιςοφται με το αντίςτοιχο ανϊτατο όριο που προκφπτει κατ’ εφαρμογι των
διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου για τουσ υπαλλιλουσ με αντίςτοιχθ
ςχζςθ εργαςίασ (ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου) ςτο
Δθμόςιο. Για τα διευκυντικά ςτελζχθ των ωσ άνω φορζων που εργάηονται ςε
κζςεισ ευκφνθσ, αντίςτοιχεσ των κζςεων Σμθματάρχθ, Διευκυντι και Γενικοφ
Διευκυντι του παρόντοσ Κεφαλαίου, το ανϊτατο όριο μθνιαίων τακτικϊν
αποδοχϊν ιςοφται με το αντίςτοιχο ανϊτατο όριο που προκφπτει κατ’
εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου για τουσ κατζχοντεσ κζςθ
Σμθματάρχθ, Διευκυντι ι Γενικοφ Διευκυντι ςτο Δθμόςιο. Με κοινι
απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν και του αρμόδιου κακ’ φλθν Τπουργοφ
μπορεί

να

εξαιροφνται

κλάδοι

ι

ειδικότθτεσ

των

φορζων

τθσ

υποπαραγράφου 1α από τα ανϊτατα όρια μθνιαίων τακτικϊν αποδοχϊν που
προβλζπονται ςτα προθγοφμενα εδάφια τθσ παροφςθσ παραγράφου,
εφόςον, ςε κάκε περίπτωςθ, το μζςο κατά κεφαλι κόςτοσ των πάςθσ
φφςεωσ αποδοχϊν, επιδομάτων, αποηθμιϊςεων και αμοιβϊν γενικά, δεν
υπερβαίνει τα όρια που ορίηονται ςτθν επόμενθ παράγραφο του παρόντοσ
άρκρου.
Σο μζςο κατά κεφαλι κόςτοσ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν, επιδομάτων,
αποηθμιϊςεων και αμοιβϊν γενικά, εξαιρουμζνων των εργοδοτικϊν
ειςφορϊν, των φορζων τθσ υποπαραγράφου 1α του παρόντοσ άρκρου,
απαγορεφεται να υπερβαίνει τα χίλια εννιακόςια (1.900) ευρϊ το μινα. Αν με
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τθν εφαρμογι του προθγοφμενου εδαφίου, προκφπτει μζςο κατά κεφαλι
κόςτοσ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν, επιδομάτων, αποηθμιϊςεων και
αμοιβϊν γενικά του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ του φορζα, μικρότερο του
65% του μζςου κατά κεφαλι αντίςτοιχου κόςτουσ του φορζα, όπωσ αυτό είχε
διαμορφωκεί κατά τθν 31.12.2009, ιςχφει ωσ όριο, το ωσ άνω όριο του 65%.
Οι φορείσ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου υποχρεοφνται με το
πζρασ εκάςτου τριμινου και εντόσ είκοςι θμερϊν να υποβάλλουν ςτθν Ειδικι
Γραμματεία ΔΕΚΟ αναλυτικά ποςοτικά ςτοιχεία για τον ζλεγχο τιρθςθσ των
ανωτζρω περιοριςμϊν. ε περίπτωςθ που προκφπτει υπζρβαςθ των
περιοριςμϊν αυτϊν οι φορείσ υποχρεοφνται ςε περικοπζσ το επόμενο
τρίμθνο ϊςτε αφ’ ενόσ να ςυμμορφωκοφν ςτα επιβαλλόμενα όρια και αφ’
ετζρου να αποκαταςτιςουν τθν υπζρβαςθ του προθγοφμενου τριμινου. ε
περίπτωςθ επιχοριγθςθσ του φορζα από τον Κρατικό Προχπολογιςμό, και
εάν διαπιςτωκεί μθ ςυμμόρφωςθ του οργανιςμοφ ςφμφωνα με τα ανωτζρω,
διακόπτεται αυτοδικαίωσ θ επιχοριγθςθ του. Η εκ μζρουσ των οργάνων
διοίκθςθσ των φορζων τθσ παραγράφου 1 παράλειψθ αποκατάςταςθσ των
υπερβάςεων των ορίων αποδοχϊν που ορίηονται με τισ διατάξεισ του
παρόντοσ άρκρου ςυνιςτά αδικοπραξία ςε βάροσ του Δθμοςίου για τθν
αποκατάςταςθ τθσ οποίασ τα όργανα διοίκθςθσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και
εισ ολόκλθρο με τον φορζα τθσ παραγράφου 1. (Οι παράγραφοι 5 και 6
διατθροφνται ςε ιςχφ μζχρι 31.12.2018 με το άρκρο 34 ν. 4354/2015, ΦΕΚ Α
176/16.12.2015, με το οποίο ορίηεται ότι: «Για τον υπολογιςμό του ποςοςτοφ
που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 5 τθσ ωσ άνω διάταξθσ λαμβάνονται
υπόψθ όλεσ οι μιςκολογικζσ και μθ μιςκολογικζσ παροχζσ. Η ευκφνθ
εφαρμογισ των διατάξεων αυτϊν ανικει ςτθ διοίκθςθ των φορζων». 7…. 8.
Σο μζςο κατά κεφαλι κόςτοσ αποδοχϊν των φορζων τθσ παραγράφου 1,
όπωσ κακορίηεται με τισ διατάξεισ των παραγράφων 4 και 5 του παρόντοσ
άρκρου, ιςχφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια εφαρμογισ του Μεςοπρόκεςμου
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Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ. 9. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ ι ριτρα ι
όροσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, διαιτθτικισ απόφαςθσ ι ατομικισ
ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ςυμφωνίασ, που κακορίηει αποδοχζσ και πρόςκετεσ
αμοιβζσ ι απολαβζσ που υπερβαίνουν τα ανϊτατα κατά περίπτωςθ όρια που
ορίηονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ».
Με

τθν

υποπαράγραφο

Γ.1.

εδάφ.12

του

ν.4093/2012

Ζγκριςθ

Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016 –
Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου
Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016 (Α’222), όπωσ ίςχυε μζχρι
31-12-2015, δθλαδι μζχρι τθν κατάργθςι τθσ δυνάμει των άρκρων 34 και 35
του ν. 4354/2015, ορίηονταν τα εξισ: «12. Οι διατάξεισ του Κεφαλαίου
Δεφτερου του ν. 4024/2011 που αφοροφν το βακμολογικό και μιςκολογικό
κακεςτϊσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του ίδιου νόμου, ζχουν ανάλογθ
εφαρμογι, από 1.1.2013, και ςτο προςωπικό των νομικϊν προςϊπων
ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανικουν ςτο Κράτοσ ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε
Ο.Σ.Α.,

κατά τθν

ζννοια τθσ

επίτευξθσ κρατικοφ ι

δθμόςιου

ι

αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ
τθσ Διοίκθςθσ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και Σοπικϊν
Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων, ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά 50% τουλάχιςτον
του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, κακϊσ και των λοιπϊν δθμόςιων
επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ανωνφμων εταιρειϊν, που υπάγονται ςτο
πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’
314), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1α του άρκρου 1
του ν. 3899/2010 (A’212). Με κοινζσ αποφάςεισ των Τπουργϊν Οικονομικϊν
και Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, οι οποίεσ
μποροφν να ανατρζχουν ςτθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παροφςασ
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περίπτωςθσ, μποροφν να ρυκμίηονται λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των
προθγοφμενων εδαφίων. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ
παροφςασ περίπτωςθσ, για τουσ ανωτζρω παφουν να ιςχφουν οι διατάξεισ
του άρκρου 31 του ν. 4024/2011, εκτόσ από αυτζσ τθσ παραγράφου 2». (Η
περίπτωςθ 12 καταργικθκε από 1.1.2016 δυνάμει των άρκρων 34 και 35
ν.4354/2015, ΦΕΚ Α 176/16.12.2015).
το άρκρο 14 του ν.4270/2014 Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και
άλλεσ διατάξεισ (Α’ 143), όπωσ ιςχφει, ορίηονται τα εξισ:
Άρκρο 14
«1. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου, οι κάτωκι όροι ζχουν τθν
ακόλουκθ ζννοια: «α. Δθμόςιοσ τομζασ: περιλαμβάνει τθ Γενικι Κυβζρνθςθ,
τα εκτόσ αυτισ νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (ΝΠΔΔ), κακϊσ και τισ
εκτόσ αυτισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ του Κεφαλαίου Α’ του ν.
3429/2005 (Α’314)… β. Γενικι Κυβζρνθςθ: περιλαμβάνει τρία υποςφνολα,
εφεξισ

αποκαλοφμενα

υποτομείσ:

τθσ

Κεντρικισ

Κυβζρνθςθσ,

των

Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ) και των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ

(ΟΚΑ),…

Οι

φορείσ

εκτόσ

Κεντρικισ

Διοίκθςθσ,

που

περιλαμβάνονται ςτουσ υποτομείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (εφεξισ «λοιποί
φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ»), προςδιορίηονται, ανά υποτομζα, από το
Μθτρϊο Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, που τθρείται με ευκφνθ τθσ Ελλθνικισ
τατιςτικισ Αρχισ και αποτελοφν ξεχωριςτά νομικά πρόςωπα που
εποπτεφονται από φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ι από ΟΣΑ. γ. Τποτομζασ
τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ: περιλαμβάνει τθν Κεντρικι Διοίκθςθ και τα
νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου, κακϊσ και τισ Ανεξάρτθτεσ
Διοικθτικζσ Αρχζσ που ζχουν νομικι προςωπικότθτα… δ…. ε… ςτ. Κεντρικι
Διοίκθςθ ι Δθμόςιο ι Κράτοσ:…».
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τα άρκρα 7 και 34 του ν. 4354/2015 Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων
δανείων, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ
τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων
(ΑΚ76), που περιλαμβάνεται ςτο Κεφάλαιο Β’, με τον τίτλο «Διατάξεισ
αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Οικονομικϊν» και αναφζρεται ειδικότερα ςτισ
μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ των υπαλλιλων του Δθμοςίου, των Ο.Σ.Α. πρϊτου
και δεφτερου βακμοφ, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., κακϊσ και των Δ.Ε.Κ.Ο. του
Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (ΑΛ 314), ορίηονται τα εξισ: Άρκρο 7 Πεδίο
εφαρμογισ «1. τισ διατάξεισ του παρόντοσ υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι
πολιτικοί δθμόςιοι υπάλλθλοι, κακϊσ και οι υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου και οριςμζνου χρόνου :α)…, β)… γ) …,δ) …ε)….,ςτ)
των Νομικϊν Προςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανικουν ςτο
κράτοσ, ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο. Σ.Α.-κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι
δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ
πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ- ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ, από κρατικοφσ πόρουσ κατά πενιντα τοισ εκατό (50%)
τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ,…, η)…,θ)…, κ)…, /)…».
Άρκρο 34
Καταργοφμενεσ

διατάξεισ

«Από

τθν

ζναρξθ

ιςχφοσ

του

παρόντοσ

καταργοφνται: α. Οι διατάξεισ των άρκρων 12 ζωσ 25, 28, 29, 30 του Ν.
4024/2011, κακϊσ και οι κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν εκδοκείςεσ υπουργικζσ
αποφάςεισ, και με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου θ’ του άρκρου 33 του
νόμου αυτοφ, του άρκρου 31 με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ α» του
άρκρου 33 του παρόντοσ και 32 με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου β’ του
άρκρου 33 του παρόντοσ, β. Η περίπτωςθ 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ
παρ. Γ του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012. γ… δ. Κάκε άλλθ γενικι ι ειδικι
διάταξθ, κατά το μζροσ που αντίκειται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ ι κατά το
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μζροσ που ρυκμίηει με διαφορετικό τρόπο κζματα που διζπονται από
αυτόν».
το άρκρο 16 του ν.4472/2017 υνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και
τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και
εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ
2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ (Α’ 74) ορίηεται ότι:
Άρκρο16
Ελεφκερεσ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ
«1 το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 10 του ν. 1876/1990 (Α’27) θ
φράςθ «Όςο διαρκεί θ εφαρμογι του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου
Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ» αντικακίςταται με τθ φράςθ Ζωσ το τζλοσ του
Προγράμματοσ Οικονομικισ Προςαρμογισ». 2. τθν παρ. 6 του άρκρου 37
του ν. 4024/2011 (Α’ 226) θ φράςθ «όςο διαρκεί θ εφαρμογι του
Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ.» αντικακίςταται με
τθ φράςθ «ζωσ το τζλοσ του Προγράμματοσ Οικονομικισ Προςαρμογισ».
11. το άρκρο πζμπτο του ν. 4475/2017 Κφρωςθ τθσ τροποποιθμζνθσ
υμφωνίασ για τθν ίδρυςθ τθσ Γενικισ Επιτροπισ Αλιείασ για τθ Μεςόγειο,
ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου και άλλεσ διατάξεισ (Α’83) ορίηεται ότι:
Άρκρο5
Ελεφκερεσ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ
1. Σο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 10 του ν. 1876/1990 (Α 27)
αντικακίςταται ωσ εξισ: «Ζωσ το τζλοσ του Προγράμματοσ Οικονομικισ
Προςαρμογισ θ επιχειρθςιακι ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ υπεριςχφει ςε
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περίπτωςθ υρροισ με κλαδικι ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ και πάντωσ δεν
επιτρζπεται να περιζχει όρουσ εργαςίασ δυςμενζςτερουσ για τουσ
εργαηόμενουσ από τουσ όρουσ εργαςίασ εκνικϊν ςυλλογικϊν ςυμβάςεων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 3 του νόμου αυτοφ.».
2. Η παρ. 6 του άρκρου 37 του ν. 4024/2011 (Α 226) αντικακίςταται ωσ εξισ:
«6. Η εφαρμογι των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 11 του
ν. 1876/1990 αναςτζλλεται ζωσ το τζλοσ του Προγράμματοσ Οικονομικισ
Προςαρμογισ».
Από τισ προπαρατικζμενεσ διατάξεισ ερμθνευόμενεσ αυτοτελϊσ και ςε
ςυνδυαςμό, ςυνάγονται τα ακόλουκα:
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 31 παρ.1α του ν. 4024/2011, ςτα νομικά
πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανικουν ςτο κράτοσ ι ςε Ν.Π.Δ.Δ,
ι ςε Ο.Σ.Α., κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ι
αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ
τθσ Διοίκθςισ τουσ ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά 50% τουλάχιςτον του
ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, κακϊσ

και

των λοιπϊν

δθμόςιων

επιχειριςεων οργανιςμϊν και ανϊνυμων εταιρειϊν, που υπάγονται ςτο
πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, όπωσ
αυτό ιςχφει, με εξαίρεςθ τα Ν.Π.Ι.Δ. του ν. 3864/2010 (Σαμείο
Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ) και του άρκρου 1 του ν. 3986/2011
(Σαμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Περιουςίασ Δθμοςίου), ορίςτθκε ότι
εφαρμόηεται ανϊτατο όριο μζςου κατά κεφαλι κόςτουσ αμοιβϊν
προςωπικοφ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ του ωσ
άνω νόμου. Ωσ κρατικό νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου, κατά τθν ζννοια
του ν. 4024/2011 (και ιδθ του ν.4354/2015), νοείται κάκε νομικό πρόςωπο
ιδιωτικοφ δικαίου, το οποίο α) επιχορθγείται ςε τακτικι βάςθ από τον
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προχπολογιςμό του κράτουσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 50% του ετιςιου
προχπολογιςμοφ του και β) ανικει ςτο ελλθνικό δθμόςιο κατά τθν ζννοια τθσ
επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου
τθσ πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ του. Σο ανϊτατο αυτό όριο μζςου κατά
κεφαλι

κόςτουσ

αμοιβϊν

προςωπικοφ,

πάςθσ

φφςεωσ

αποδοχϊν,

επιδομάτων, αποηθμιϊςεων και αμοιβϊν γενικά, εξαιρουμζνων των
εργοδοτικϊν ειςφορϊν, ορίςτθκε ςτθν παράγραφο 4 του ίδιου ωσ άνω
άρκρου (31 παρ. 4 ν. 2024/2011) ςτο ποςό των 1.900 ευρϊ μικτά ι ζωσ το
όριο ποςοςτοφ 65% του μζςου κατά κεφαλι κόςτουσ πάςθσ φφςεωσ
αποδοχϊν επιδομάτων, αποηθμιϊςεων και αμοιβϊν γενικά του πάςθσ
φφςεωσ προςωπικοφ του φορζα, όπωσ αυτό είχε διαμορφωκεί κατά τθν
31.12.2009. Συχόν αυξιςεισ ι μειϊςεισ ςτισ αποδοχζσ των εργαηομζνων που
επζρχονται κατ’ επιταγι των ανωτζρω διατάξεων υλοποιοφνται κατά τον
τρόπο που ορίηεται ςτο άρκρο 29 του ιδίου νόμου (31 παρ. 7 ν. 4024/2011
που παραπζμπει ςτο άρκρο 29 του ιδίου νόμου). φμφωνα δε με τθν
παράγραφο 9 του ίδιου άρκρου 31 του ν. 4024/2011, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ
του παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ ι ριτρα ι
όροσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ διαιτθτικισ απόφαςθσ ι ατομικισ
ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ςυμφωνίασ, που κακορίηει αποδοχζσ και πρόςκετεσ
αμοιβζσ ι απολαβζσ που υπερβαίνουν τα ανϊτατα κατά περίπτωςθ όριο που
ορίηονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ.
Με το άρκρο πρϊτο, παράγραφοσ Γ, υποπαράγραφοσ Γ1 περίπτωςθ 12 του
ν. 4093/2012, ορίςτθκε ότι οι ανωτζρω διατάξεισ του ν. 4024/2011 που
αφοροφν το βακμολογικό και μιςκολογικό κακεςτϊσ των υπαλλιλων του
άρκρου 4 του ίδιου νόμου, ζχουν ανάλογθ εφαρμογι, από 1.1.2013, και ςτο
προςωπικό των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που
ανικουν ςτο Κράτοσ ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Σ.Α., κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ
κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και
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ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςθσ τουσ, ι επιχορθγοφνται τακτικά,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά
50% τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ κακϊσ και των λοιπϊν
δθμόςιων επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ανωνφμων εταιρειϊν, που
υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν.
3429/2005, κακϊσ και ότι από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ
παροφςασ περίπτωςθσ, για τουσ ανωτζρω παφουν να ιςχφουν οι διατάξεισ
του άρκρου 31 του ν. 4024/2011, εκτόσ από αυτζσ τθσ παραγράφου 2. Η
προαναφερκείςα διάταξθ του ν. 4093/2012 καταργικθκε με το άρκρο 34 ν.
4354/2015

λόγω

του

επαναπροςδιοριςμοφ

του

μιςκολογικοφ

και

βακμολογικοφ κακεςτϊτοσ των υπαλλιλων του Δθμοςίου εν γζνει με τον
τελευταίο νόμο.
Από τα ανωτζρω ςυνάγεται ότι με τισ προαναφερόμενεσ διατάξεισ
επιχειρικθκε θ μιςκολογικι και βακμολογικι εξομοίωςθ των εργαηομζνων
ςτο ςτενό και ευρφτερο δθμόςιο τομζα. Ειδικότερα, επιχειρικθκε θ
μιςκολογικι και βακμολογικι εξομοίωςθ των εργαηομζνων ςτα νομικά
πρόςωπα του ευρφτερου δθμοςίου τομζα με αυτι, των εργαηομζνων ςτο
ςτενό δθμόςιο τομζα, κατ’ ουςία με το ν. 4093/2012 κακόςον με τον νόμο
αυτό επιβάλλεται αναλογικι εφαρμογι των διατάξεων περί βακμολογικοφ
και μιςκολογικοφ κακεςτϊτοσ των υπαλλιλων του ςτενοφ δθμοςίου τομζα
ςτο προςωπικό των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου του ευρφτερου
δθμοςίου τομζα, εξατομικευμζνα πλζον ανά υπάλλθλο, εν αντικζςει με τθν
προθγοφμενθ νομοκετικι ρφκμιςθ του άρκρου 31 ν. 4024/2011 δυνάμει τθσ
οποίασ εξιςϊνονταν μόνο το ανϊτατο όριο των μθνιαίων τακτικϊν αποδοχϊν
ανά εκάςτθ εκπαιδευτικι κατθγορία (ΤΕ, ΔΕ, ΣΕ και ΠΕ) με κακοριςμζνα
«πλαφόν» αμοιβϊν ςτο ποςό των 1.900 ευρϊ ι ςτο όριο του 65% του
μιςκολογικοφ κόςτουσ επί του προχπολογιςμοφ εκάςτου νομικοφ προςϊπου.
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Ειδικότερα, με τισ διατάξεισ των άρκρων 7 ζωσ 34 του ν. 4354/2015
επαναπροςδιορίηεται θ μιςκολογικι και βακμολογικι κατάςταςθ και εξζλιξθ
των μόνιμων και δόκιμων πολιτικϊν δθμόςιων υπάλλθλων, κακϊσ και των
υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου και οριςμζνου
χρόνου του δθμοςίου τομζα, όπωσ οι υπάλλθλοι αυτοί προςδιορίηονται ςτο
άρκρο 7, μεταξφ των οποίων ςυμπεριλαμβάνεται το προςωπικό των Ν.Π.Ι.Δ.
που ανικουν ςτο κράτοσ κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου
ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ κα ελζγχου τθσ
πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ (άρκρο 7 περ. ςτ). Με τον ωσ άνω νόμο
καταργικθκε επίςθσ το άρκρο 31 ν.4024/2011 (δυνάμει άρκρου 34 ςε
ςυνδυαςμό με άρκρο 35 ν.4354/2015) πλθν των διατάξεων των
παραγράφων 5 και 6 αυτοφ που διατθροφνται ςε ιςχφ μζχρι 31.12.2018
(άρκρο 33 ν. 4354/2015). Οι εν λόγω διατάξεισ ιςχφουν από 1.1.2016.
Κατ’ ακολουκία των ανωτζρω, με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του ν.4354/2015
ορίηεται θ ζκταςθ εφαρμογισ του ενιαίου μιςκολογίου, ςτο οποίο υπάγονται
όλοι οι μόνιμοι πολιτικοί δθμόςιοι υπάλλθλοι, κακϊσ και οι υπάλλθλοι με
ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου και οριςμζνου χρόνου του
δθμόςιου τομζα, όπωσ οι υπάλλθλοι αυτοί προςδιορίηονται ςτο ανωτζρω
άρκρο.
Εξάλλου, με τον ν. 1876/1990 «Ελεφκερεσ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ και
άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 27), ο οποίοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 1 αυτοφ, αφορά ςε
«όλουσ όςουσ εργάηονται με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
ςε οποιονδιποτε θμεδαπό ι αλλοδαπό εργοδότθ, επιχείρθςθ, εκμετάλλευςθ
ι υπθρεςία του ιδιωτικοφ ι δθμόςιου τομζα τθσ οικονομίασ, ςτουσ οποίουσ
ςυμπεριλαμβάνονται και οι εργαηόμενοι ςτθ γεωργία, κτθνοτροφία και
ςυναφείσ εργαςίεσ, κακϊσ και οι κατ’ οίκον εργαηόμενοι» (παρ. 1),
ρυκμίςκθκαν κακολικά τα ηθτιματα που αφοροφν ςτο περιεχόμενο και ςτα
είδθ

των

ςυλλογικϊν

ςυμβάςεων
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εργαςίασ,

ςτθ

διαδικαςία

των

διαπραγματεφςεων, υπογραφι και κζςθ τουσ ςε ιςχφ, ςτθ δζςμευςθ και ςτον
χρόνο ιςχφοσ τουσ και κάκε άλλο ςχετικό ηιτθμα. Ειδικότερα, ςτο άρκρο 19
του ωσ άνω νόμου ορίςκθκε ότι οι διατάξεισ αυτοφ του νόμου ιςχφουν και
για τουσ εργαηόμενουσ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου ςτο Δθμόςιο,
ν.π.δ.δ. και ο.τ.α., εφ’ όςον δεν αποκλείονται από τθ φφςθ τουσ και με τθν
επιφφλαξθ ειδικϊν ρυκμίςεων ωσ προσ τον εργοδότθ. Από πλευράσ των
εργαηομζνων οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ τθσ κατθγορίασ αυτισ
υπογράφονται από τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ των εργαηομζνων
ανάλογθσ βακμίδασ, ενϊ ςε περίπτωςθ αδυναμίασ υπογραφισ ςυλλογικισ
ςφμβαςθσ εργαςίασ λόγω ζλλειψθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ των
εργαηομζνων, οι όροι εργαςίασ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ του
Τπουργοφ Οικονομικϊν και του αρμόδιου υπουργοφ, εφ’ όςον πρόκειται για
εργαηόμενουσ ςτο Δθμόςιο και του Τπουργοφ Οικονομικϊν και του
εποπτεφοντοσ υπουργοφ για εργαηόμενουσ ςτα ν.π.δ.δ. και ο.τ.α.
Όπωσ, επίςθσ, προαναφζρκθκε, με τθν παράγραφο 9 του άρκρου 31 του ν.
4024/2011, από 1.1.2012 καταργικθκε κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ ι ριτρα
ι όροσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ διαιτθτικισ απόφαςθσ ι ατομικισ
ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ςυμφωνίασ, που κακορίηει αποδοχζσ και πρόςκετεσ
αμοιβζσ ι απολαβζσ που υπερβαίνουν τα ανϊτατα κατά περίπτωςθ όρια του
νόμου αυτοφ, ενϊ με τον ν. 4093/2012 επιχειρικθκε θ πλιρθσ μιςκολογικι
και βακμολογικι εξομοίωςθ των εργαηομζνων ςτα νομικά πρόςωπα του
ευρφτερου δθμοςίου τομζα με τθν ιςχφουςα για τουσ εργαηόμενουσ ςτο
ςτενό δθμόςιο τομζα και τζλοσ, με τον ν. 4354/2015 ορίςτθκε ρθτά ότι το
ενιαίο μιςκολόγιο εφαρμόηεται ςε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτο δθμόςιο
τομζα εν γζνει.
Ενόψει των ανωτζρω μετά τθν ιςχφ των ανωτζρω νόμων δεν καταλείπεται
πεδίο εφαρμογισ μιςκολογικϊν ρυκμίςεων με ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ
εργαςίασ για τουσ εργαηόμενουσ ςτο δθμόςιο τομζα εν γζνει.
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Περαιτζρω, ςτουσ νόμουσ 4472/2017 και 4475/2017 περιλαμβάνονται
ρυκμίςεισ για ηθτιματα που ςυναρτϊνται άμεςα με τθν εφαρμογι του
προγράμματοσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ που υιοκετικθκε με το
ν.4336/2015. Ειδικότερα, με τθ διάταξθ του άρκρου πζμπτου του
ν.4475/2017, που αφορά ςτισ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ, ορίηεται ότι θ
αναςτολι των αρχϊν τθσ επεκταςιμότθτασ και τθσ ευνοϊκότερθσ ρφκμιςθσ
των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ αποςυνδζεται από το Μεςοπρόκεςμο
Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ και κα ιςχφςει ζωσ τθν ολοκλιρωςθ
του τρζχοντοσ προγράμματοσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, δθλαδι ζωσ τισ
20.8.2018. Πάντωσ, οι μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ του ν.4354/2015 που
αφοροφν ςτο προςωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που ανικουν ςτο κράτοσ, κατά τθν
ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ
και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ ι επιχορθγοφνται τακτικά,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, από κρατικοφσ πόρουσ κατά πενιντα
τοισ εκατό (50%) τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ,
εξακολουκοφν να ιςχφουν κανονικά και μετά τθ ψιφιςθ των ανωτζρω
νόμων.
τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ προκφπτει ότι θ Δ.Ε.Τ.Α. είναι ΝΠΙΔ που
εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 7 του κεφαλαίου Β’ του
ν.4354/2015.
Όπωσ, προκφπτει από τθν ορκι ερμθνεία και εφαρμογι των ανωτζρω
διατάξεων, το μιςκολογικό κακεςτϊσ των υπαλλιλων του ωσ άνω ΝΠΙΔ
κακορίηεται ευκζωσ από τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015
και ςυνεπϊσ δεν είναι δυνατι θ υπογραφι υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ
με τθν οποία κακορίηονται μιςκολογικά κζματα με τρόπο διαφορετικό από
αυτόν που προβλζπουν οι διατάξεισ αυτζσ. Και τοφτο διότι, πρόκειται για
νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου, το οποίο ανικει ςτο δθμόςιο τομζα,
κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ςκοποφ, εποπτείασ,
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διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ του, πλθροφνται δε
όλα τα κριτιρια για τθ ζνταξι του ςτο δθμόςιο τομζα τθσ χϊρασ (βλ.
ΔΕφΘες/κθσ 244/2015, ΣΝΠ Νόμοσ). Ωσ εκ τοφτου θ Δ.Ε.Τ.Α., ωσ οργανιςμόσ
δθμόςιου χαρακτιρα, υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 7 του
ν.4354/2015 και ςτο προςωπικό του εφαρμόηονται από τθν 1θ-1-2016 οι
διατάξεισ του ενιαίου μιςκολογίου του Δθμοςίου.
Εκ των ανωτζρω διατάξεων ςυνάγεται επίςθσ, ότι θ ρφκμιςθ των
μιςκολογικϊν κεμάτων και οι όροι αμοιβισ του προςωπικοφ του Δθμοςίου,
των νπδδ, των ΟΣΑ και των νπιδ που ανικουν ςτο δθμόςιο τομζα κατά τισ
διακρίςεισ του νόμου, ζχει εξαιρεκεί από τθ ςυλλογικι αυτονομία κατά τθν
περίοδο των προγραμμάτων δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, όπωσ τοφτο
ςυνάγεται από τισ ρυκμίςεισ των νόμων που κεςπίςτθκαν ςε εφαρμογι των
δεςμεφςεων που προζκυπταν από τα ανωτζρω προγράμματα. Κατ’
ακολουκία, ςε περίπτωςθ απόκλιςθσ του περιεχομζνου υλλογικϊν
υμβάςεων Εργαςίασ από τισ ρυκμίςεισ του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015,
οι ςχετικζσ προβλζψεισ των ..Ε. δεν ιςχφουν και δεν παράγουν ζννομεσ
ςυνζπειεσ.

Ακινα, 03/07/2019
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Νομικόσ φμβουλοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α
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