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*******

ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ
Βάςει των εγγράφων που τζκθκαν υπόψθ μου από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ο κ. ……
προςελιφκθ ςτθν εν λόγω Επιχείρθςθ ςτισ 02.01.2009, βάςει τθσ
προκιρυξθσ 1/74Μ/2008 (ΦΕΚ 161/15.04.2008), με τθν ειδικότθτα του
Χθμικοφ Μθχανικοφ, ωσ τακτικό προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου. Στισ 10.04.2012 ο ανωτζρω
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υπάλλθλοσ υπζβαλε ςτθν επιχείρθςθ υπεφκυνθ διλωςθ, ςφμφωνα με
τθν οποία αποχωροφςε οικειοκελϊσ, λόγω πρόςλθψισ του ςε άλλθ
κζςθ ςτο Δθμόςιο. Σφμφωνα δε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 11/04/2012
αναγγελία οικειοκελοφσ αποχϊρθςθσ μιςκωτοφ (βάςει του άρκρου 2
του ν. 2556/1997 και 6 παρ. 1 περιπτ. δ του ν. 2972/2001), ο
εκπρόςωποσ τθσ Επιχείρθςθσ, κ. …. διλωςε ότι ο κ. …. απαςχολικθκε
ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου από 02.01.2009 μζχρι
10.04.2012 με τθν ειδικότθτα του Χθμικοφ Μθχανικοφ.
Τζκθκε επίςθσ υπόψθ μου το γεγονόσ ότι, ενόψει τθσ εφαρμογισ του ν.
4024/2011, θ Δ.Ε.Υ.Α. πραγματοποίθςε κάκετθ μείωςθ αποδοχϊν 25%
ςε όλο το προςωπικό τθσ. Ωςτόςο, μετά τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ 15/2012
του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου, ζγινε ςαφζσ ότι υπάλλθλοι των δθμοτικϊν
επιχειριςεων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ δεν αμείβονται με το
κακεςτϊσ του ενιαίου μιςκολογίου, ςυνεπϊσ, ςε αποκατάςταςθ των
μιςκολογικϊν διαφορϊν που προζκυψαν από τθν ωσ άνω μείωςθ
αποδοχϊν των υπαλλιλων, χορθγικθκαν ςε αυτοφσ αναδρομικά οι
αποδοχζσ που παρακρατικθκαν ςτισ 04.12.2012.
Ο κ. .. , υπζςτθ ωσ τότε υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. τθ μείωςθ του 25% ςτο
μιςκό του, για το χρονικό διάςτθμα από 01.11.2011 ζωσ τθν θμζρα
αποχϊρθςισ του από τθν Επιχείρθςθ ςτισ 10.04.2012. Στον εν λόγω
υπάλλθλο ωςτόςο, μζχρι ςιμερα, δεν ζχουν χορθγθκεί αναδρομικά οι
ανωτζρω περικοπζσ. Με τθν υπ’ αρικμ. 60/17.01.2014 αίτθςι του
ηιτθςε από τθ Δ.Ε.Υ.Α. τθν αναδρομικι χοριγθςθ των αποδοχϊν που
παρακρατικθκαν και δεν του αποδόκθκαν. Ερωτάται λοιπόν από τθ
Δ.Ε.Υ.Α. αν δικαιοφται ο εν λόγω υπάλλθλοσ τθν αναδρομικι χοριγθςθ
των περικοπϊν.
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Α. Κατά το χρονικό διάςτθμα από 01.11.2011 ζωσ 10.04.2012 (για το
οποίο ο κ. …. ηθτά τθν αναδρομικι χοριγθςθ των περικοπϊν που
εφαρμόςτθκαν ςτο μιςκό του), ιτοι πριν τθ δθμοςίευςθ του ν.
4093/2012, ίςχυαν τα ακόλουκα:
1. Σφμφωνα με το άρκρο 4 του ν.4024/2011, «Σφςτθμα βακμολογικών
προαγωγών και μιςκολογικισ εξζλιξθσ των υπαλλιλων του κράτουσ,
των ΟΤΑ Α και Β βακμοφ και άλλων φορζων του Δθμοςίου τομζα και
ςυναφείσ διατάξεισ,
«Πεδίο εφαρμογισ
1. Στισ 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 οργανιςμών τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δεφτερου βακμοφ,
γ)

των

Νομικών

ςυμπεριλαμβανομζνου

Προςώπων

Δθμοςίου

του

Οργανιςμοφ

τθσ

πρωτοβάκμιασ

Δικαίου

Γεωργικών

(Ν.Π.Δ.Δ.),
Αςφαλίςεων

(Ο.Γ.Α).
Επίςθσ υπάγονται:
α)

οι

εκπαιδευτικοί

εκπαίδευςθσ,
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και

δευτεροβάκμιασ

β) οι υπάλλθλοι τθσ Γραμματείασ των Δικαςτθρίων και Ειςαγγελιών, των
Ζμμιςκων Υποκθκοφυλακείων και Κτθματολογικών Γραφείων τθσ
χώρασ,
γ) οι ιατροί υπθρεςίασ υπαίκρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί,
δ) οι υπάλλθλοι τθσ Βουλισ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτον
Κανονιςμό τθσ, και τθσ Προεδρίασ τθσ Δθμοκρατίασ με τθν επιφφλαξθ
των οριηομζνων ςτο π.δ. 351/1991 (ΑΊ 21), όπωσ ιςχφει,
ε) οι διοικθτικοί υπάλλθλοι των Ανεξάρτθτων Αρχών, τθσ Επιτροπισ
Κεφαλαιαγοράσ και τθσ Επιτροπισ Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και
Ελζγχων,
ςτ) οι υπάλλθλοι των Περιφερειακών Ενώςεων Διμων (Π.Ε.Δ.), τθσ
Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδοσ (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τθσ Ζνωςθσ
Περιφερειών Ελλάδοσ (ΕΝ.Π.Ε.),
η) οι υπάλλθλοι και, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου, οι
κρθςκευτικοί λειτουργοί των νομικών προςώπων τθσ Ανατολικισ
Ορκοδόξου Εκκλθςίασ του Χριςτοφ, των εξομοιοφμενων προσ αυτά κατά
τθν παράγραφο 3, του άρκρου 63, του ν.3801/2009 (Α` 163) των λοιπών
εκκλθςιών, δογμάτων και κατά το άρκρο 13 του Συντάγματοσ γνωςτών
κρθςκειών, που επιβαρφνουν τον Κρατικό Προχπολογιςμό.
2.

Υπάλλθλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν ευκζωσ ςτισ

διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, το προςωπικό τθσ Εκνικισ
Υπθρεςίασ Πλθροφοριών, κακώσ και οι κατθγορίεσ υπαλλιλων ι
λειτουργών που υπάγονται ςτο Πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του
Μζρουσ Β` του ν. 3205/2003 (Α` 297) εξαιροφνται από το Πεδίο
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εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου, με τθν επιφφλαξθ
των διατάξεων του άρκρου 17».
2. Οι Δ.Ε.Υ.Α., με βάςθ τθ γραμματικι ερμθνεία τθσ ωσ άνω διάταξθσ
του α.4 του ν.4024/2011, (και πριν τθν ιςχφ του ν. 4093/2012) δεν
ενζπιπταν άμεςα

ςτο ςφςτθμα βακμολογικισ και μιςκολογικισ

εξζλιξθσ που αφορά το Δθμόςιο, τουσ ΟΤΑ Α’ και Β’ βακμοφ και τουσ
φορείσ του λοιποφ ςτενοφ Δθμοςίου τομζα, που αναλυτικά
αναφζρονται ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο, αλλά οφτε και ζμμεςα.
Συγκεκριμζνα, όπου ο νομοκζτθσ ικελε να υπαγάγει τισ Δ.Ε.Υ.Α. (ΝΠΙΔ
που ανικουν ςε ΟΤΑ) ςτισ διατάξεισ του Ν.4024/2011 , το ζκανε ρθτϊσ
και για ςυγκεκριμζνα ηθτιματα, (ιτοι α. 21 ςχετικά με τισ αμοιβζσ
ςυλλογικϊν οργάνων, α. 29 παρ.2, α.31 ςχετικά με τα ανϊτατα όρια
αμοιβϊν και α.34 για τθν εφεδρεία), ζτςι ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται
αμφιβολίεσ για ενδεχόμενθ αναλογικι εφαρμογι και άλλων διατάξεων
ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. Επιχείρθμα υπζρ τθσ άποψθσ αυτισ ςυνιςτοφςε, άλλωςτε,
και θ ωσ άνω ρθτι διάταξθ τθσ παρ. 2 του α.4 του Ν.4024/2011, κατά
τθν οποία «υπάλλθλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν ευκζωσ ςτισ
διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου,…. εξαιροφνται από το Πεδίο
εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου…….». Ζτςι λοιπόν,
όταν π.χ. ςτθν παράγραφο 3 του α. 31 του Ν.4024/2011, προβλζπεται
αναλογικι εφαρμογι για τισ Δ.Ε.Υ.Α., αυτι αφοροφςε αποκλειςτικά τθ
ρφκμιςθ του ηθτιματοσ των ανϊτατων ορίων αποδοχϊν και τίποτα
άλλο.
Αυτό επιβεβαιϊνεται, άλλωςτε, και από τθ διάταξθ τθσ παρ. 9 του α.31
του Ν.4024/2011, ςφμφωνα με τθν οποία, «§9. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ
του παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ ι
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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 ανώτατα
κατά

περίπτωςθ

όρια

που

ορίηονται

ςτισ

προθγοφμενεσ

παραγράφουσ».
Ενϊ επίςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του α.32 του ν.4024/2011, «1. Από
τθν Ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται
κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ κατά το μζροσ που ρυκμίηει κζματα που
διζπονται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου.
Όπου ςε διατάξεισ νόμων, διαταγμάτων ι άλλων κανονιςτικών
πράξεων, γίνεται παραπομπι ςε διατάξεισ που καταργοφνται ςφμφωνα
με το προθγοφμενο εδάφιο νοείται ωσ παραπομπι ςτισ διατάξεισ του
παρόντοσ Κεφαλαίου που ρυκμίηουν το αντίςτοιχο κζμα.
Επιδόματα ι παροχζσ που προβλζπονται από τισ καταργοφμενεσ
διατάξεισ και τα οποία, κατά παραπομπι άλλων διατάξεων,
χορθγοφνται ςε λειτουργοφσ ι υπαλλιλουσ, που δεν υπάγονται ςτο
Πεδίο

εφαρμογισ

των

διατάξεων

του

παρόντοσ

Κεφαλαίου,

εξακολουκοφν να καταβάλλονται με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ
που

ορίηουν

οι

παραπεμπόμενεσ

διατάξεισ

με

εξαίρεςθ

τθν

Οικογενειακι παροχι, θ οποία υπολογίηεται και καταβάλλεται ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του άρκρου 17».

3. Εν προκειμζνω, από όλα τα ωσ άνω, ςυνδυαςτικά ερμθνευόμενα,
προκφπτει ςαφϊσ ότι, με το νόμο 4024/2011 καταργείτο κάκε γενικι ι
ειδικι διάταξθ, ςτο βακμό όμωσ μόνο,
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που ρυκμίηει κζματα που

διζπονται από τισ διατάξεισ του. Για όλα τα λοιπά ηθτιματα που
ξζφευγαν του πεδίου εφαρμογισ του, εξακολουκοφςε να εφαρμόηεται
ωσ είχε, θ ςχετικι νομοκεςία. Ειδικότερα, όςον αφορά ςτισ Δ.Ε.Υ.Α.,
δεδομζνου ότι δεν εμπίπτουν ςτο Β Κεφάλαιο του ωσ άνω νόμου, κα
εφαρμοςτεί γι' αυτζσ, ωσ είχε, θ ςχετικι εργατικι νομοκεςία, ιτοι
Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ, ΟΕΥ κλπ.
Από όςα ανωτζρω εκτζκθκαν, κακίςταται ςαφζσ ότι, με το νόμο
4024/2011, με τον οποίο προβλζπεται, για τουσ υπαλλιλουσ του
δθμοςίου, των ΟΣΑ κλπ., μια ςειρά επιδομάτων και παροχϊν, δεν
επιλκε καμιά απολφτωσ μεταβολι (επαναλαμβάνω ότι αναφερόμαςτε
ςε χρονικό διάςτθμα πριν τθν εφαρμογι του ν. 4093/2012, ο οποίοσ
ρθτά υπιγαγε τισ Δ.Ε.Υ.Α. ςτο ενιαίο μιςκολόγιο), όςον αφορά ςτον
υπολογιςμό των αποδοχϊν των εργαηομζνων ςτισ Δ.Ε.Υ.Α., οι οποίοι
δεν ενζπιπταν ςτο πεδίο εφαρμογισ του νόμου αυτοφ και για τουσ
οποίουσ εξακολουκοφςε να εφαρμόηεται ωσ είχε θ εργατικι
νομοκεςία, ιτοι θ ΚΕ τουσ, με μοναδικό περιοριςμό το α.31 του
ν.4024/2011, ςχετικά με τα ανϊτατα όρια των αποδοχϊν αυτϊν.

Β. Ωσ προσ το ενδεχόμενο ηιτθμα τθσ παραγραφισ των αξιϊςεων του
κ. ….. επιςθμαίνονται τα ακόλουκα:
Σφμφωνα με το αρ. 90 του ν. 2362/1995 ορίηεται ότι «1. Οποιαδιποτε
απαίτθςθ κατά του Δθμοςίου παραγράφεται μετά πενταετία, εφόςον
από άλλθ γενικι ι ειδικι διάταξθ δεν ορίηεται βραχφτεροσ χρόνοσ
παραγραφισ αυτισ.
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2. Η κατά του Δθμοςίου απαίτθςθ προσ επιςτροφι αχρεωςτιτωσ ι
παρά το νόμο καταβλθκζντοσ ς` αυτά χρθματικοφ ποςοφ παραγράφεται
μετά τρία ζτθ, από τθσ καταβολισ. Για τα τελωνειακά ζςοδα ιςχφουν οι
ειδικζσ διατάξεισ του άρκρου 30 του ν. 1165/1918 του Τελωνειακοφ
Κώδικα, όπωσ ιςχφει. Οι διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου
εφαρμόηονται και επί ποςών που ειςπράττονται από το Δθμόςιο για
λογαριαςμό τρίτων.
3. Η απαίτθςθ οποιουδιποτε των επί ςχζςει δθμοςίου ι ιδιωτικοφ
δικαίου υπαλλιλων του Δθμοςίου, πολιτικών ι ςτρατιωτικών, κατ`
αυτοφ, που αφορά ςε αποδοχζσ ι άλλεσ κάκε φφςεωσ απολαβζσ
αυτών ι αποηθμιώςεισ, ζςτω και αν βαςίηεται ςε παρανομία των
οργάνων του Δθμοςίου ι ςτισ περί αδικαιολογιτου πλουτιςμοφ
διατάξεισ παραγράφεται μετά διετία αυτό τθσ γενζςεώσ τθσ».
Περαιτζρω, ςφμφωνα με το αρ. 1 του ιδρυτικοφ των Δ.Ε.Υ.Α. ν.
1069/1980 «Αι ανωτζρω

Επιχειριςεισ

αποτελοφν

ίδια Νομικά

Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου κοινωφελοφσ χαρακτιροσ, διεπόμενα
υπό των κανόνων τθσ Ιδιωτικισ οικονομίασ, εφ` όςον δεν ορίηεται
άλλωσ υπό νόμου».
Ακολοφκωσ, ο Αςτικόσ Κϊδικασ ορίηει ςτο άρκρο 250, ότι: « Σε πζντε
χρόνια παραγράφονται οι αξιώςεισ: 1….2…..6. των υπθρετών και των
εργατών για τθν πλθρωμι των μιςκών ι άλλων αμοιβών και εξόδων
τουσ……17.

Των

κάκε

είδουσ

μιςκών,

των

κακυςτεροφμενων

προςόδων…… και κάκε άλλθσ παροχισ που επαναλαμβάνεται
περιοδικά».
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Από το ςυνδυαςμό των ωσ άνω διατάξεων ςυνάγεται ότι οι δθμοτικζσ
επιχειριςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ δεν αποτελοφν Οργανιςμοφσ
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) αλλά ςυνιςτοφν αυτοτελείσ ζναντι των
Οργανιςμϊν αυτϊν επιχειριςεισ που λειτουργοφν υπό τθ μορφι
νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου και διζπονται από τουσ
κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ (πρβλ. ΑΠ 1009/2001, 3261/2004
Εφετ. Θεςςαλ.).
Συνεπϊσ, εφαρμοςτζεσ ωσ προσ το ηιτθμα τθσ παραγραφισ των
αξιϊςεων των εργαηομζνων που γεννικθκαν ςε βάροσ των δθμοτικϊν
αυτϊν επιχειριςεων για τθν πλθρωμι κακυςτεροφμενων μιςκϊν κ.λ.π.
είναι οι διατάξεισ του άρκρου 250 του Αςτικοφ Κϊδικα, ςφμφωνα με τισ
οποίεσ οι εν λόγω αξιϊςεισ υπόκεινται ςε πενταετι παραγραφι.
Σθν ανωτζρω άποψθ υιοκετεί και θ υπ’ αρικμ. 65/2011 πράξθ του α’
τμιματοσ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου, ςφμφωνα με τθν οποία για τθν
παραγραφι των αξιϊςεων κατά των Ο.Σ.Α. δεν εφαρμόηονται οι
διατάξεισ που διζπουν τθν παραγραφι των αξιϊςεων κατά του
Δθμοςίου, κακόςον οι δθμοτικζσ επιχειριςεισ, δεν αποτελοφν
Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αλλά αυτοτελείσ ζναντι των
Οργανιςμϊν αυτϊν επιχειριςεισ.
Πρζπει βζβαια να επιςθμανκεί και θ φπαρξθ αντίκετθσ νομολογίασ επί
του ηθτιματοσ, και ςυγκεκριμζνα θ υπ’ αρικμ. 125/2006 του
Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Τρικάλων (θ οποία ωςτόςο αναιρζκθκε από
τθν υπ’ αρικμ. 51/2010 απόφαςθ του Αρείου Πάγου) και θ υπ’
αρικμ.208/2012 του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Τρικάλων, ςφμφωνα
με τισ οποίεσ ςτισ αμιγείσ δθμοτικζσ επιχειριςεισ Ο.Τ.Α. του π.δ.
410/1995 εφαρμόηεται θ ωσ άνω διετισ παραγραφι, διότι «τα
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δικονομικά προνόμια δθμοςίου ιςχφουν και υπζρ των δθμοτικών επιχ.
των Ο.Τ.Α.». Σε περίπτωςθ, εν προκειμζνω, εφαρμογισ των εν λόγω
αποφάςεων, κα είχαν υποπζςει ςε παραγραφι οι απαιτιςεισ του κ.
…. για τουσ μινεσ Νοζμβριο και Δεκζμβριο του 2011.
Ωςτόςο, κεωροφμε τθν ανωτζρω κρίςθ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου
ορκότερθ και υπερζχουςα των αποφάςεων του Πρωτοδικείου Τρικάλων
και ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του ν. 1069/1980 και αυτζσ του ΑΚ
περί παραγραφισ υποςτθρίηουμε ότι οι αξιϊςεισ του κ. ….. από τθ
Δ.Ε.Τ.Α. υπόκεινται ςε πενταετι παραγραφι, θ οποία δεν ζχει επζλκει
μζχρι και τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι.
Ενόψει όλων των ανωτζρω, θ απάντθςθ που δίνεται ςτο ερϊτθμα τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. είναι ότι ο κ. ….. δικαιοφται τθν αναδρομικι χοριγθςθ των
περικοπϊν που υπζςτθ από 01.11.2011 ζωσ τθν θμζρα αποχϊρθςισ
του τθν 10.04.2012.

Ακινα, 23.04.2014
Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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