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Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Τ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α.,
με αρ. πρωτ. εις: 2165/16.2.2015 ερωτιματοσ

ΕΡΩΣΗΜΑ: Πϊσ πρζπει να διαμορφωκεί θ μιςκοδοςία εργαηομζνων
ςτθ

Δ.Ε.Τ.Α.,

οι

οποίοι

πλθρϊνονταν

δυνάμει

απόφαςθσ

αςφαλιςτικϊν μζτρων χωρίσ να εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.
4093/2012, κατόπιν εκδόςεωσ οριςτικισ απορριπτικισ απόφαςθσ επί
τθσ κφριασ αγωγισ τουσ;

Ζγγραφα που μου τζκθκαν υπόψθ:
 υπ’ αρικμ. 581/2013 απόφαςθ Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Κω,
επί αιτιςεωσ αςφαλιςτικϊν μζτρων,
 υπ’ αρικμ. 601/2014 απόφαςθ Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Κω επί
τθσ κφριασ αγωγισ των εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.,
 υπ’ αρικμ. πρωτ. 31/2015 αίτθςθ 33 εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Υ.Α. με
τθν οποία ηθτοφν να ςυνεχίςουν να λαμβάνουν τισ αποδοχζσ τουσ
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χωρίσ τισ περικοπζσ που επιβάλλει ο Ν. 4093/2012, ςε
ςυμμόρφωςθ

με

τθν

προαναφερκείςα

απόφαςθ

των

αςφαλιςτικϊν μζτρων.

******

ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ
Οι εργαηόμενοι τθσ Δ.Ε.Υ.Α. προςζφυγαν ςτο Μονομελζσ Πρωτοδικείο
Κω ηθτϊντασ να μθν υποςτοφν τισ περικοπζσ που επζβαλε ο Ν.
4093/2012 (ενιαίο μιςκολόγιο). Πράγματι το ανωτζρω δικαςτιριο,
κατόπιν εκδίκαςθσ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ με τθ διαδικαςία των
αςφαλιςτικϊν μζτρων εξζδωςε τθν υπ’ αρικμ. 581/2012 απόφαςι του.
Η απόφαςθ αυτι ζκανε δεκτι τθν αςκθκείςα αίτθςθ των εργαηομζνων
και υποχρζωςε «τθν κακ’ θσ να αποδζχεται προςωρινά τισ προςθκόντωσ
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ των αιτοφντων επί καταβολι των αποδοχών
τουσ, όπωσ αυτζσ διαμορφώκθκαν κατά τον τελευταίο μινα
μιςκοδοςίασ (μθνόσ Δεκεμβρίου) του ζτουσ 2012, πριν τθν θμερομθνία
ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παρ. Γ υποπαρ. 12 ν.4093/2012».
Περαιτζρω, με τθν ίδια ωσ άνω απόφαςθ το Μονομελζσ Πρωτοδικείο
Κω όριςε «προκεςμία τριών μθνών από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ
αυτισ για τθν άςκθςθ τθσ αγωγισ για τθν κφρια υπόκεςθ».
Εν ςυνεχεία, οι ίδιοι εργαηόμενοι άςκθςαν τθν από 4.10.2013 αγωγι
τουσ ενϊπιον του Μονομελοφσ Πρωτοδικείο Κω με τθν οποία επίςθσ
ηιτθςαν να μθν υποςτοφν τισ περικοπζσ που επζβαλε ο Ν. 4093/2012.
Το Δικαςτιριο, κατόπιν ςυηιτθςθσ τθσ υπόκεςθσ κατά τθ δικάςιμο τθσ
17θσ Ιουνίου 2014, με τθν υπ’ αρικμ. 601/2014 απόφαςι του απζρριψε
τθν αγωγι των εργαηομζνων.
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Οι τελευταίοι ζχουν ιδθ προςβάλει τθν προαναφερκείςα απόφαςθ του
Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Κω, ενϊπιον του Εφετείου Δωδεκανιςου.
Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α., με ποια απόφαςθ οφείλει να ςυμμορφωκεί
με τθν υπ’ αρικμ. 581/2013 που εξεδόκθ επί των αςφαλιςτικϊν μζτρων
ι με τθν υπ’ αρικμ. 601/2014 που εξεδόκθ επί τθσ κφριασ αγωγισ;
Συνακόλουκα ερωτάται ςφμφωνα με ποιο κακεςτϊσ πρζπει να
καταβλθκοφν οι αποδοχζσ των εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Υ.Α., με το
κακεςτϊσ προ ι μετά τθσ ιςχφοσ του ενιαίου μιςκολογίου;

Επί των ωσ άνω ερωτθμάτων επάγομαι τα κάτωκι:
Στο ά. 730 ΚΠολΔ προβλζπεται ότι: «1. Η απόφαςθ που επιδικάηει
προςωρινά τθν απαίτθςθ παφει αυτοδικαίωσ να ιςχφει αν
δθμοςιευκεί οριςτικι απόφαςθ για τθν ουςία τθσ κφριασ υπόκεςθσ.
2. Αν απορριφκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ κατ'ουςίαν θ αγωγι για τθν
κφρια υπόκεςθ, το δικαςτιριο που δικάηει τθν κφρια υπόκεςθ ι το
δικαςτιριο που διζταξε τθν προςωρινι επιδίκαςθ απαίτθςθσ διατάηει,
φςτερα από αίτθςθ, τθν απόδοςθ όςων ζχουν καταβλθκεί»

Από τθν ανωτζρω διάταξθ προκφπτει με ςαφινεια ότι θ αίτθςθ των
εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Υ.Α., που κρίκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 581/2013
απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Κω, αφοροφςε ςε προςωρινι
επιδίκαςθ απαίτθςθσ. Δθλαδι, προςωρινι επιδίκαςθ του επιπλζον
ποςοφ που περικόπτεται λόγω τθσ εφαρμογισ των διατάξεων του
ενιαίου μιςκολογίου.
Από τθν προδιαλθφκείςα διάταξθ, θ οποία ςθμειωτζον ειςάγει
εξαίρεςθ από τθ διάταξθ του ά. 698 ΚΠολΔ (ςχετ. βλ. Ερμθνευτικι
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Νομολογιακι Ανάλυςθ ΚΠολΔ Β. Βακρακοκοίλθ, εκδ. 1996, Δ Τόμοσ,
ςελ. 142), προκφπτει με ςαφινεια ότι θ απόφαςθ που επιδικάηει
προςωρινά απαίτθςθ παφει αυτοδικαίωσ να ιςχφει από τθ δθμοςίευςθ
οριςτικισ απόφαςθσ για τθν ουςία τθσ υπόκεςθσ. Εν προκειμζνω, από
τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ υπ’ αρικμ.601/2014 οριςτικισ
απόφαςθσ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Κω, με τθν οποία κρίκθκε θ
υπόκεςθ ςτθν ουςία τθσ και απερρίφκθ θ ςχετικι αγωγι, ζπαυςε
αυτοδικαίωσ θ απόφαςθ που εξεδόκθ με τθ διαδικαςία των
αςφαλιςτικϊν μζτρων.
Ενόψει των ανωτζρω, προςικει θ απάντθςθ ότι θ Δ.Ε.Τ.Α., ςε
ςυμμόρφωςθ με τθν υπ’ αρικμ.601/2014 οριςτικι απόφαςθ του
Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Κω, οφείλει να καταβάλει ςτουσ
εργαηομζνουσ τθσ, τισ αποδοχζσ τουσ, όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται
βάςει του Ν. 4093/2012.

Ακινα, 17.2.2015
Ο Γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Κ. Ζυγοφρθσ
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