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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,
με αρ. πρωτ. εις: 2268 /03.03.2016 ερωτιματοσ
ΘΕΜΑ: Η Δ.Ε.Τ.Α. ςφμφωνα με τισ δφο αποφάςεισ του Πρωτοδικείου
Ορεςτιάδασ κα πρζπει να ςυνεχίςει να καταβάλει τισ αποδοχζσ όπωσ αυτζσ
είχαν διαμορφωκεί ςτισ 31-10-2012 ι κα πρζπει να εφαρμόςει το νόμο
4354/2015 από 1-1-2016;
Επί του ωσ άνω κζματοσ θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
Επί τθσ υπ’ αρικ. 833/178/12-11-2013 αιτιςεωσ αςφαλιςτικών μζτρων που
αςκικθκε από τουσ εργαηομζνουσ κατά τθσ Δ.Ε.Υ.Α., εξεδόκθ θ υπ’ αρικ.
2/833/178/2014 από το Μονομελζσ Πρωτοδικείο Ορεςτιάδασ με τθν οποία
ζγινε δεκτι θ αίτθςθ και ςφμφωνα με τθν οποία υποχρεωνόταν θ Δ.Ε.Υ.Α. να
αποδζχεται προςωρινώσ τισ προςθκόντωσ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ των
αιτοφντων με τθν καταβολι των αποδοχών τουσ όπωσ αυτζσ είχαν
διαμορφωκεί ςτισ 31-10-2012, μζχρι τθν ζκδοςθ οριςτικισ απόφαςθσ επί τθσ
αςκθκείςασ ςτθ ςυνζχεια υπ’ αρικ. 86/7/2014 αγωγισ. Επί τθσ αγωγισ αυτισ,
εξεδόκθ

θ

υπ’

αρικ.

19/411/38/2015

απόφαςθ

του

Μονομελοφσ

Πρωτοδικείου Ορεςτιάδασ θ οποία αναφζρεται ςτο προγενζςτερο νομικό
κακεςτώσ που ίςχυε προ τθσ εφαρμογισ του ν.4354/2015.
Όπωσ ορίηεται ςτθν υπ’ αρικ. 19/411/38/2015 απόφαςθ του Μονομελοφσ
Πρωτοδικείου Ορεςτιάδασ, «Με τον νόμο 4024/2011 ‘’Συνταξιοδοτικζσ
ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ
διατάξεισ εφαρμογισ του

μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ

ςτρατθγικισ 2012-2015’’ επιβλικθκαν μιςκολογικζσ περικοπζσ με τθ μορφι
ανϊτατων ορίων αποδοχϊν και με ςταδιακι αναφορά ςτον χρόνο εφαρμογισ
τουσ. Ειδικότερα, το άρκρο 31 του ν.4024/2011 κακορίηει τουσ φορείσ και
τουσ εργαηομζνουσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα που υπάγονται ςτισ
ρυκμίςεισ του, ενϊ κζτει ςυγκεκριμζνα όρια αμοιβϊν και προβλζπει τθν
κατάργθςθ και των αντίςτοιχων διατάξεων, ρθτρϊν ι όρων ςυλλογικϊν
ςυμβάςεων εργαςίασ που υπερζβαιναν τα όρια αυτά. Συγκεκριμζνα ορίηει
ότι: ‘’ 1.α) Στα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανικουν ςτο
κράτοσ ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Τ.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
Τοπικϊν 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 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
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 νόμου 3986/2011 (Α’ 152), εφαρμόηεται
ανϊτατο όριο μζςου κατά κεφαλι κόςτουσ αμοιβϊν προςωπικοφ ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. ….3. Για τουσ εργαηόμενουσ
ςτουσ φορείσ τθσ υποπαραγράφου 1α με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου ι
οριςμζνου χρόνου, το ανϊτατο όριο των μθνιαίων τακτικϊν αποδοχϊν για

κάκε εκπαιδευτικι κατθγορία ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ 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. Το 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. … 7. Οι διατάξεισ του τελευταίου
εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 29 εφαρμόηονται αναλογικά και
ςτουσ εργαηομζνουσ των φορζων που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ των
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. .. 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…. Συνεπϊσ,
οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ , χαρακτθριηόμενεσ εκ
του νόμου ωσ νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου κοινωφελοφσ χαρακτιρα
και ζχουςεσ ωσ αντικείμενο και ςκοπό τθν φδρευςθ και αποχζτευςθ τθσ
περιοχισ αρμοδιότθτάσ τουσ, αποτελοφν ν.π.ι.δ. που ανικουν ςτουσ ΟΤΑ και
εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των ανωτζρω διατάξεων. …Εξάλλου, οι
διατάξεισ του ά. 29 παρ. 2 του Ν.4024/2011, οι οποίεσ δυνάμει τθσ
παραγράφου 7 του ά. 31 εφαρμόηονταν αναλογικά και ςτουσ εργαηομζνουσ
των φορζων που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του ά. 31 είχαν ωσ εξισ:
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

(1.11.2011), χωρίσ ςτθν ανωτζρω ςφγκριςθ να λαμβάνεται υπόψθ το ποςό
που καταβάλλεται ωσ επίδομα κζςθσ ευκφνθσ, 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».

Περαιτζρω όπωσ προκφπτει από τθν εν λόγω απόφαςθ με το ν.4093/2012
«Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016
–Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν.4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου
Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016», ορίςτθκαν τα εξισ:
Παράγραφοσ Γ…Υποπαράγραφοσ Γ.1: Μιςκολογικζσ διατάξεισ του δθμόςιου
τομζα. 1. Τα επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Πάςχα και αδείασ, που
προβλζπονται από οποιαδιποτε γενικι ι ειδικι διάταξθ ι ριτρα ι όρο
ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, διαιτθτικι απόφαςθ ι με ατομικι ςφμβαςθ
εργαςίασ ι ςυμφωνία, για λειτουργοφσ, υπαλλιλουσ και μιςκωτοφσ του
Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., κακϊσ και για τα μόνιμα ςτελζχθ των
Ενόπλων Δυνάμεων και αντίςτοιχουσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του
Πυροςβεςτικοφ και Λιμενικοφ Σϊματοσ, καταργοφνται από 1.1.2013. 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 31.12.2012. … 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.Τ.Α., κατά τθν
ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ,
εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ 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».
Το Δικαςτιριο καταλιγει μετά από τθ ςυλλογιςτικι πορεία που ακολουκεί
ςτο ότι θ κφρια βάςθ τθσ αγωγισ πρζπει να απορριφκεί ωσ μθ νόμιμθ,
κακόςον θ Δ.Ε.Τ.Α. υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν.4024/2011 και
του Ν.4093/2012 ωσ επιχείρθςθ υπαγόμενθ ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα,
μθ υφιςταμζνθσ αντίκεςθσ του Ν.4093/2012 ςτισ διατάξεισ των άρκρων 4
παρ. 1,22 παρ.2. 23 παρ. 1, 25 παρ. 1,28 παρ.1 του υντάγματοσ κακϊσ και
του άρκρου 1 του Πρϊτου Προςκετου Πρωτοκόλλου τθσ Ε..Δ.Α. όπωσ
ιςχυρίηονται οι αιτοφντεσ.
Επίςθσ,

μετά

από
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2/85127/0022/22.11.2012 εγκυκλίου του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ
του Υπουργείου Οικονομικών ςτθν εν λόγω απόφαςθ, το Δικαςτιριο ορίηει
ότι θ ερμθνεία που δίνεται από τουσ αιτοφντεσ με τθν προαναφερόμενθ
εγκφκλιο ότι θ εν λόγω αναςτολι καταλαμβάνει μόνο τουσ υπαλλιλουσ του
Δθμοςίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Σ.Α. είναι αυκαίρετθ, αφοφ ςτθ ςχετικι
διάταξθ δεν ορίηεται ότι θ αναςτολι αφορά ειδικά ςτισ ςυγκεκριμζνεσ
κατθγορίεσ υπαλλιλων, οφτε τοφτο δικαιολογείται από τον ςκοπό του
νομοκζτθ, ο οποίοσ ιταν να μθν υποςτοφν περαιτζρω μειϊςεισ οι
εργαηόμενοι των οποίων οι αποδοχζσ είχαν ιδθ περικοπεί από 1.11.2011
κατά ποςοςτό 25%, πλζον των περικοπϊν των επιδομάτων εορτϊν και
αδείασ. Επίςθσ, υποχρεϊνει τθ Δ.Ε.Τ.Α. όπωσ αποδζχεται τισ προςθκόντωσ
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ των εναγόντων λαμβάνοντασ υπόψθ κατά τον
υπολογιςμό των αποδοχϊν τουσ ότι ανεςτάλθ από 31.10.2012 ζωσ

31.12.2016 θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 29 παρ.2 εδ. τελ του Ν.
4024/2011, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. 2 Τποπαραγράφου Γ1 τθσ
Παραγράφου Γ του Ν. 4093/2012.
Τα ανωτζρω ςυνάγονται και από τα πρακτικά τθσ 17θσ Γενικισ Συνεδριάςεωσ
τθσ Ολομζλειασ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου τθσ 24θσ Σεπτεμβρίου 2014 ςτα
οποία αναφζρεται ότι «Οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ 12 τθσ Υποπαραγράφου
Γ1 τθσ παραγράφου Γ του άρκρου πρϊτου του ν.4093/2012 δεν αντιβαίνουν
ςτισ διατάξεισ των άρκρων 23 παρ.1 και 22 παρ.2 και 4 του Συντάγματοσ. …
Συνεπϊσ, θ υπαγωγι του προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου των επιχειριςεων
αυτϊν που ζχουν κοινωφελι χαρακτιρα και ανικουν ςτουσ ΟΤΑ, κατά τθν
ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμοςίου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ,
εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ διοίκθςισ του- ςτισ
ρυκμίςεισ του ωσ άνω νόμου (4024/2011) και, κατ’ επζκταςθ, ςτισ ρυκμίςεισ
του ν.4093/2012, με ςυνζπεια τθν ανάλογθ μείωςθ των αποδοχϊν τουσ,
εξυπθρετεί κεμιτό ςκοπό δθμόςιασ ωφζλειασ και βρίςκει αιτιολογικό ζρειςμα
ςτθν ζκτακτθ και πρωτοφανι δθμοςιονομικι κρίςθ που αντιμετϊπιςε θ Χϊρα
μασ.». Σε άλλο ςθμείο τθσ αποφάςεωσ τθσ Ολομζλειασ του Ελεγκτικοφ
Συνεδρίου που περιλαμβάνεται ςτα ανωτζρω πρακτικά ορίηονται τα εξισ: «
Εξάλλου, από τισ διατάξεισ τθσ περίπτ. 12 τθσ Υποπαραγράφου Γ1 του
άρκρου πρϊτου του ν.4093/2012 προκφπτει ότι από 31.12.2012 ζωσ
31.12.2016 αναςτζλλεται γενικϊσ θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 29
παρ.2 εδ. β’ του ν.4024/2011, θ οποία προζβλεπε τθν ςταδιακι εφαρμογι
τθσ υπερβάλλουςασ μείωςθσ επί των αποδοχϊν, που βάςει των διατάξεων
του ν.4024/2011 είχαν ιδθ περικοπεί, κατά ποςοςτό 25%. Εν προκειμζνω,
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 καταρχιν
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 εφαρμοηόταν ευκζωσ, όςο και τουσ
εργαηομζνουσ των Δ.Ε.Υ.Α., ςτουσ οποίουσ ζωσ 31.12.2012 θ ίδια διάταξθ
εφαρμοηόταν αναλόγωσ (άρκρο 31 του ν.4024/2011), ενϊ από τθν 1.1.2013
εφαρμόηεται ευκζωσ, με αποτζλεςμα οι τελευταίοι να ζχουν υποςτεί ιδθ
τισ αντίςτοιχεσ μειϊςεισ κατά 25% επί των καταβαλλόμενων αποδοχϊν
τουσ. Οποιαδιποτε άλλθ ερμθνεία κα ιταν αυκαίρετθ, δοκζντοσ και του ότι
ςτθ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ δεν ορίηεται ότι θ αναςτολι αφορά ειδικά
ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ υπαλλιλων, οφτε άλλωςτε , κάτι τζτοιο προκφπτει
από το ςκοπό του νομοκζτθ που ιταν να μθν υποςτοφν περαιτζρω μειϊςεισ
όλοι οι εργαηόμενοι των οποίων οι αποδοχζσ είχαν ιδθ περικοπεί από τθν
1.11.2011, πλζον των περικοπϊν των επιδομάτων εορτϊν και αδείασ.
Συνεπϊσ, περαιτζρω μείωςθ των αποδοχϊν του προςωπικοφ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.,
εξαιτίασ τθσ υπαγωγισ αυτοφ ςτο βακμολόγιο και μιςκολόγιο των
δθμοςίων υπαλλιλων, πλζον του 25% ςε ςφγκριςθ με εκείνεσ του μθνόσ
Οκτωβρίου του ζτουσ 2011, δεν ςυντρζχει και ωσ εκ τοφτου οι ωσ άνω
διατάξεισ του ν.4093/2012 δεν αντίκεινται προσ τισ διατάξεισ των άρκρων 4
παρ. 5 και 25 παρ. 1 του Συντάγματοσ και 1 του Πρϊτου Πρόςκετου
Πρωτοκόλλου τθσ ΕΣΔΑ οφτε ςτθ ςυνταγματικϊσ κατοχυρωμζνθ αρχι τθσ
προςταςίασ τθσ δικαιολογθμζνθσ εμπιςτοςφνθσ αφοφ δεν άγουν ςε
υπζρμετρθ απϊλεια των αποδοχϊν τουσ ςε ςχζςθ με αυτι που βάςει των
ίδιων διατάξεων του ν.4093/2012 υπζςτθ το προςωπικό ιδιωτικοφ δικαίου
ςτο Δθμόςιο, τα ΝΠΔΔ και τουσ ΟΤΑ οφτε ανατρζπουν ριηικά τα δεδομζνα
τθσ

οικονομικισ

τουσ

κατάςταςθσ,

ςτα

οποία

είχαν

καλοπίςτωσ

αποβλζψει».
Ωσ αναφζρεται ςτθν υπ’ αρικ. 2/1015/ΔΕΠ ερμθνευτικι εγκφκλιο του νζου
νόμου για τα μιςκολογικά, ιτοι το ν. 4354/2015 «Με τισ διατάξεισ του
άρκρου 34 προβλζπεται θ κατάργθςθ τόςο των μιςκολογικϊν διατάξεων

του ν.4024/2011 όςο και οποιωνδιποτε άλλων ρυκμίηουν κζματα που
καλφπτει πλζον ο κοινοποιοφμενοσ νόμοσ. Ειδικότερα, από τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του νζου νόμου 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, του
άρκρου 31 με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. β του άρκρου 27 του παρόντοσ και 32
με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. β του άρκρου 27 του παρόντοσ,
β. θ περ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ παρ. Γ του άρκρου πρϊτου του
ν.4093/2012
γ. οι περ. α και β τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν.2703/1999 (Α’ 72),
δ. κάκε άλλθ γενικι ι ειδικι διάταξθ, κατά το μζροσ που αντίκειται ςτισ
διατάξεισ του παρόντοσ ι κατά το μζροσ που ρυκμίηει με διαφορετικό
τρόπο κζματα που διζπονται από αυτόν.
Επίςθσ, με τισ διατάξεισ του άρκρου 35 ορίηεται θ ζναρξθ ιςχφοσ του
κοινοποιοφμενου νόμου από 1-1-2016, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτισ
επιμζρουσ διατάξεισ του.
Επομζνωσ, ακόμα και ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ όπου υπάρχει δικαςτικι
απόφαςθ Μονομελοφσ Πρωτοδικείου ςτθν οποία αναφζρεται ότι
εφαρμόηεται ο ν. 4024/2011 και ο ν.4093/2012 για τισ Δ.Ε.Τ.Α. ωσ προσ τισ
αποδοχζσ των εργαηομζνων, ο νζοσ νόμοσ 4354/2015 καταργεί τουσ
προγενζςτερουσ νόμουσ ωσ προκφπτει από το γενικό αξίωμα του ά. 2 του
ΑΚ και επομζνωσ εφαρμόηεται αυτόσ εν προκειμζνω για τισ αποδοχζσ των
εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
Συγκεκριμζνα, το γεγονόσ ότι ςτο πεδίο εφαρμογισ του υπάγονται οι ΔΕΥΑ
προκφπτει από το ά. 7 του ωσ άνω νόμου όπου αναφζρεται ότι: «1. Στισ
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) των φορζων τθσ περίπτωςθσ ςτ’
τθσ παρ. 1 του ά. 14 του ν.4270/2014 (Α’ 143), β) των Ανεξάρτθτων
Διοικθτικϊν Αρχϊν (Α.Δ.Α.), τθσ περίπτωςθσ γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του
ν.4270/2014 (Α’ 143), γ) των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ο.Κ.Α.), δ)
των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) πρϊτου και δεφτερου
βακμοφ, ε) των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ςτ) των
Νομικϊν Προςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανικουν ςτο κράτοσ,
ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Τ.Α. κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι
δθμοςίου 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, ςυμπεριλαμβανομζνων
των

Κζντρων

Πρόλθψθσ

των

Εξαρτιςεων

και

Προαγωγισ

τθσ

Ψυχοκοινωνικισ Παιδείασ,
………………………….».
Εκ των ανωτζρω ςυνάγεται ότι
α) εφαρμόηεται ο νζοσ νόμοσ για το μιςκολόγιο των εργαηομζνων τθσ
Δ.Ε.Τ.Α., δθλαδι ο ν.4354/2015 από τθν 1.1.2016
β) δεν εφαρμόηονται οι νόμοι 4024/2011 και 4093/2012 ςχετικά με τισ
αποδοχζσ των εργαηομζνων των Δ.Ε.Τ.Α. επομζνωσ δεν προκφπτει ότι
αναςτζλλεται θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του ά. 29 παρ.2 περ. β’ τελ. εδάφιο
του ν.4024/2011 από 31-12-2012 ζωσ 31-12-2016 ωσ προβλεπόταν από τθν
παρ. Γ υποπαρ. Γ1 περ. 12 του ν.4093/2012 ςχετικά με τθν υπερβάλλουςα
μείωςθ άνω του 25% των αποδοχϊν που ελάμβαναν οι δικαιοφχοι και τθν
κατανομι τθσ ιςόποςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο ετϊν και

γ) ωσ προσ τισ αποδοχζσ των εργαηομζνων το νομοκετικό κακεςτϊσ που
εφαρμόηεται για τθν Δ.Ε.Τ.Α. είναι οι μιςκολογικζσ διατάξεισ του
ν.4354/2015 ωσ προκφπτει από το ά. 7 παρ. 1 ςτ) του νόμου.

Ακινα, 22.04.2016
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ

