ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Σέζεθε απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) πξνο ηελ
Έλσζε Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Τ.Α.) ην θάησζη
εξψηεκα γηα ηε ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο:
«Εξσηάηαη εάλ είλαη λόκηκε ε ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ επί δύν
αγσγώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Επηρείξεζε γηα κηζζνινγηθήο θύζεσο δεηήκαηα;»

Γηα ηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο, ηέζεθαλ πεξαηηέξσ ππφςηλ καο:
-

H απφ 5-4-2021 έγγξαθε πξφηαζε ελαγφλησλ εξγαδνκέλσλ γηα εμσδηθαζηηθφ
ζπκβηβαζκφ

-

Oη ππ’ αξηζ. ΓΑ 2487/ΔΓ/98/2014 θαη ΓΑ 1591/ΔΡΓ/33/2020 Αγσγέο θαηά
ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ …..

-

Ζ πξσηφδηθε απνξξηπηηθή απφθαζε θαηά ηεο πξψηεο αγσγήο

-

H αζθεζείζα θαη εθθξεκνχζα έθεζε ησλ εξγαδνκέλσλ

-

H απφ 12-04-2021 Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.

Καηά ηε γλψκε καο, ελφςεη ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηεο εθαξκνζηέαο
λνκνζεζίαο, πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***
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Ι. Αλαθνξηθά κε ηελ λνκηκόηεηα ή κε ηεο Επηρείξεζεο γηα ζύλαςε
εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ γηα κηζζνινγηθέο απαηηήζεηο εξγαδνκέλσλ
Ο λ. 1069/1980 απνηειεί ην εθαξκνζηέν θαηαξρήλ λνκνζεηηθφ πιαίζην νξγάλσζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο. ην άξζξν 3
παξ. 1 λ. 1069/1980 σο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6α’ άξζξ. 10 λ. 4625/2019
νξίδεηαη φηη «1. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. πνπ ζπληζηάηαη ζε έλαλ (1) Γήκν δηνηθείηαη απφ
ελδεθακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε
ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπ θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Γήκαξρν, ή ηνλ νξηδφκελν απφ απηφλ
ζχκβνπιν, σο Πξφεδξν θαη έμη (6) αθφκε αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ δήκνπ, εθ ησλ
νπνίσλ νη ηέζζεξηο (4) αλήθνπλ ζηελ παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ...». Αθνινχζσο, ζην
άξζξν 5 λ. 1069/1980, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξ. 3 λ. 4483/2017,
θαζνξίζηεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, σο ηνπ
θπξίαξρνπ απνθαζίδνληνο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ σο εμήο :
«1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί ηελ επηρείξεζε, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία θαη
ηνπο πφξνπο απηήο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ επηρείξεζε, εθηφο
αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα λφκν. 2. Δηδηθφηεξα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην:
α) κεξηκλά γηα ηηο ππνζέζεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο, β) δηνξίδεη ην
Γεληθφ Γηεπζπληή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, γ) εγθξίλεη, θαηά ην πξψην έηνο ηεο
ζεηείαο ηνπ, ην πεληαεηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δξάζεο, ζην νπνίν αλαιχεηαη ν
ζρεδηαζκφο ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο, ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ
εζφδσλ απφ επελδχζεηο, ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο θαη
ην θφζηνο αλάθηεζεο ππεξεζηψλ χδαηνο, πνπ ππνινγίδνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8
ηνπ π.δ. 51/ 2007 (Α` 57), ην εδάθην ε` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3199/2003 (Α`
24), ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δζληθήο
Δπηηξνπήο Τδάησλ πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ Κνζηνιφγεζεο θαη Σηκνιφγεζεο
Τπεξεζηψλ Ύδαηνο θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ θαη Μεζφδσλ γηα ηελ αλάθηεζε θφζηνπο
ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ, δ) εγθξίλεη ην εηήζην πξφγξακκα
ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο, ζπκπιήξσζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο, ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο, ζπκπιήξσζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πάζεο
θχζεσο εγθαηαζηάζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο
ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, θαζψο θαη ην
πξφγξακκα επελδχζεσλ, ε) εγθξίλεη, έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ απφ ηελ έλαξμε
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θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο
επηρείξεζεο, ην ζθέινο ησλ εμφδσλ ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη ζην, θαηά ην
πξνεγνχκελν

εδάθην,

πξφγξακκα

εθηειεζηέσλ

έξγσλ.

ε

πεξίπησζε

αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο Γ.Δ.Τ.Α., ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη
ζην πξφγξακκα επελδχζεσλ, επηζπλάπηεηαη κειέηε θφζηνπο -νθέινπο ζηελ νπνία
αλαιχνληαη ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ π.δ.
51/2007, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, ηα έζνδα επελδχζεσλ θαη νη
δαπάλεο επελδχζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
πνξεία ησλ εζφδσλ θαη ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη, κπνξεί δε λα απνθαζίδεη γηα
ηε ρνξήγεζε έθηαθησλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ, ζη) απνθαζίδεη γηα ηελ
εθπφλεζε κειεηψλ, έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ θαη εγθξίλεη απηέο, ζχκθσλα κε ηελ
εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη γηα ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ηξφπν
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη εγθξίλεη ηηο απαξαίηεηεο δαπάλεο. ηελ πεξίπησζε κε
χπαξμεο ηερληθήο ππεξεζίαο ζηελ επηρείξεζε ή ην Γήκν, κπνξεί λα αηηείηαη ηε
ζχληαμε κειεηψλ ή ηελ επνπηεία ζχληαμεο απηψλ ή ηελ επίβιεςε εθηέιεζεο ησλ
έξγσλ απφ ηηο αξκφδηεο ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, κέζα ζην
πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, δ) απνθαζίδεη γηα θάζε εθπνίεζε ή εθκίζζσζε
αθηλήησλ ή θηλεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε, ε) απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε
ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη ελδίθσλ κέζσλ, γηα ηελ παξαίηεζε απφ απηά, θαζψο θαη γηα
ζπκβηβαζκνχο

δηθαζηηθνχο

ή

εμψδηθνπο,

ζ)

απνθαζίδεη

γηα

ηε

ξχζκηζε

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α., η) απνθαζίδεη γηα ηε
ζχλαςε πάζεο θχζεσο δαλείσλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ εθρψξεζε ηνπ
ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ εζφδσλ ηεο ή ηελ εγγξαθή ππνζήθεο ζε αθίλεηα, πξνο
εμαζθάιηζε ησλ δαλείσλ, ηα) εγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο,
ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ν απνινγηζκφο εζφδσλ-εμφδσλ, ν ηζνινγηζκφο, ε
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη νη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή λνκνζεζία, ηβ)
εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ή επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο ζηε δαπάλε θαηαζθεπήο αγσγψλ,
ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή δεηείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο αλσηέξσ θαη
θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο ηεο ζπκκεηνρήο, ηηο ηπρφλ εγγπήζεηο
θαη θάζε ζπλαθή ιεπηνκέξεηα....». Σηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο νπδόισο πξνβιέπεηαη
ξεηή ππνρξέσζε άζθεζεο θαη εμάληιεζεο όισλ ησλ πξνβιεπόκελσλ ελδίθσλ
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κέζσλ σο δέζκηα αξκνδηόηεηα ηνπ Δ.Σ. ηεο Επηρείξεζεο, θαη πεξαηηέξσ
επηηξέπεηαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηρείξεζεο ε
ζπκβηβαζηηθή

επίιπζε

έλδηθεο

δηαθνξάο,

ρσξίο

άιιεο

πξνβιεπόκελεο

δηαηππώζεηο ή πεξηνξηζκνύο.
ε αληηπαξαβνιή, ην άξζξν 72 λ. 3852/2010 πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ησλ Γήκσλ νξίδεη φηη «1. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ
φξγαλν, αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθφηεξα, έρεη ηηο αθφινπζεο απνθαζηζηηθέο,
ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο:... η) Απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθπγψλ ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε ή κε φισλ ησλ
έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ έλδηθσλ κέζσλ, θαζψο θαη γηα ηελ παξαίηεζε απφ
απηά. Δπίζεο, απνθαζίδεη ηνλ ζπκβηβαζκφ ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρεη
αληηθείκελν πνζφ έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ, πιένλ ΦΠΑ. Όηαλ ην
αληηθείκελν ηεο δίθεο είλαη άλσ ηνπ πνζνχ απηνχ, ηφηε εηζεγείηαη ηε ιήςε απφθαζεο
απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Δελ επηηξέπεηαη ζπκβηβαζκόο ή θαηάξγεζε δίθεο γηα
απαηηήζεηο κηζζώλ, επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ, εμόδσλ παξάζηαζεο, εμόδσλ θίλεζεο
θαη γεληθά κηζζνινγηθώλ παξνρώλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ γηα
ηηο νπνίεο ην λνκηθό δήηεκα έρεη επηιπζεί κε απόθαζε αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ
δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εηδηθά γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά
απφθαζεο, δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο δίθεο πνπ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ή
ηε κεηαηξνπή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ δήκνπ. Ζ
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ
εδαθίσλ, ιακβάλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε δηθεγφξνπ, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο
ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ παξνχζα ξχζκηζε ηζρχεη θαη φηαλ
ε αξκνδηφηεηα αζθείηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.»
Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α., δελ
έρεη δέζκηα αξκνδηόηεηα (ππνρξέσζε) γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ νύηε
απαγόξεπζε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ απαηηήζεηο
κηζζψλ, επηδνκάησλ θαη ινηπψλ κηζζνινγηθψλ παξνρψλ, δηόηη αλ απηή ήηαλ ε
βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε έπξεπε λα ην είρε πξνβιέςεη ξεηώο ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.
1069/1980 πεξί αξκνδηνηήησλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, όπσο αθξηβώο έθαλε γηα
ηηο Οηθνλνκηθέο Επηηξνπέο ησλ Δήκσλ. Πξνθαλψο ν λνκνζέηεο δελ ζέιεζε λα επέκβεη
ηφζν δξαζηηθά ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο
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θαη Απνρέηεπζεο νη νπνίεο πάλησο ζπζηήλνληαη σο Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ
Γηθαίνπ δηεπφκελα θαηαξρήλ απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο (άξζξ.1 λ.
1069/1980, ΑΠ 113/2017). Δπνκέλσο, κε πθηζηάκελεο εθ ηνπ λόκνπ ζρεηηθήο
ππνρξέσζεο,

ε

ζύλαςε

εμσδηθαζηηθνύ

ζπκβηβαζκνύ.

ελαπόθεηηαη

ζηε

δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Υ.Α.

ΙΙ. Ωο πξνο ηελ αξ. 749/2015 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ ….
Με ηελ πξνξξεζείζα απφθαζε απεξξίθζε ε κε αξ. θαηαζ. 2487/ΔΓ/98/2014 αγσγή
εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, κεηαμχ άιισλ κε ην ζθεπηηθφ φηη (5ν θύιιν απόθαζεο)
λνκίκσο ππήρζεζαλ νη Γ.Δ.Τ.Α. ζηηο κηζζνινγηθέο πεξηθνπέο θαη αλαπξνζαξκνγέο
ησλ λ. 4024/2011 θαη λ. 4093/2012 θαζφηη ε Γ.Δ.Τ.Α. είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν
Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ αλήθνλ ζε ΟΣΑ, κε θνηλσθειέο ραξαθηήξα, θαη άξα φηη
πιεξνχληαη φια ηα θξηηήξηα πεξί έληαμεο ηεο Δπηρείξεζεο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα. Σν
Μνλ Πξ. Ζξαθιείνπ επηθαιέζζεθε, κάιηζηα, γηα ηελ επίξξσζε ηεο θξίζεο απηήο, ηελ
απφθαζε ΓΔΦ ΘΔΑΛ 244/2015.
Ωζηφζν, κε ηελ λεφηεξε απφθαζε 113/2017 ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θξίζεθε φηη νη
Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, απνηεινύλ λνκηθά
πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ, δηεπόκελα από ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο
νηθνλνκίαο, έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, δηαζέηνληαο ίδηα δηνίθεζε,
αλεμάξηεηε ηακεηαθή ππεξεζία θαη ηδηαίηεξν πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ, κε
βάζε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηνπο, ίδηα πεξηνπζία θαη δηθνχο ηνπο
πφξνπο, αλεμάξηεηε θαη απηνηειή εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κε βάζε
θαλνληζκνχο πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηψλ, θαη δελ ππάγνληαη
ζηελ θαηεγνξία ησλ ΟΤΑ, νύηε ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, από ηνλ νπνίν
αληηζέησο ξεηά εμαηξνύληαη (ΑΠ 2063/2014, 15/2013, 1675/2010, 1584/2010),
νχηε ειέγρνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ νξηζκψλ
ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Δζληθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο
Κνηλφηεηαο, ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ.
2362/1995 θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ ζπληξέρεη θαλέλα από ηα δύν ζσξεπηηθά
ηηζέκελα ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο από ηελ
ΕΛΣΤΑΤ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην Μεηξών
Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο.
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Δπνκέλσο θαηά ηε γλψκε καο, ην επηιεθζέλ πξσηνδίθσο Γηθαζηήξην έζθαιε ζηελ
εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ζηελ θξηλφκελε αγσγή ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Να ζεκεησζεί πεξαηηέξσ, φηη ν Άξεηνο Πάγνο κε ηελ ίδηα 113/2017, πνπ αθνξνχζε
κηζζνινγηθά δεηήκαηα ππαιιήισλ Γ.Δ.Τ.Α., απφθαζε ηνπ έθξηλε φηη κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ λ. 4024/2011, λ. 4093/2012 θαη λ. 4354/2015 σο πξνο κελ ηνπο εμ αξρήο
ππαρζέληεο ζην κηζζνιφγην ηνπ λ.4024/2011 ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ
θαη ησλ ΝΠΓΓ, αλεζηάιεζαλ έσο ηηο 31-12-2016 νη πεξαηηέξσ (πιένλ ηνπ 25%, ζε
ζχγθξηζε κε εθείλεο ηνπ κελφο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2011) πεξηθνπέο απνδνρψλ, πνπ
ηπρφλ ζπλεπάγνληαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ ίδην λφκν, ε εθαξκνγή ηνπ κηζζνινγίνπ
απηνχ. Δμ εηέξνπ, φκσο, απφ 1-1-2013 ππήρζε ζην κηζζνιφγην ηνπ ζηελνχ δεκφζηνπ
ηνκέα, απφ ην νπνίν κέρξη ηφηε εμαηξείην, θαη ην πξνζσπηθφ ησλ Γεκνηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, κε ζπλέπεηα, φρη κφλν ηελ άξζε ηνπ νξίνπ
ηεο ζπλνιηθήο κείσζεο έσο ηνπ 65% ησλ απνδνρψλ ηεο 31-12-2009, ην νπνίν ιίγνπο
κήλεο λσξίηεξα είρε ν λνκνζέηεο εηζαγάγεη, αιιά θαη ηελ εθεμήο θαηάξγεζε ησλ
ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίαο κηζζσηψλ, πνπ θαηαιακβάλνληαη πιένλ απφ ηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ
4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4024/2011. Δλ φςεη ησλ πξνεθηεζέλησλ, εθφζνλ ν λνκνζέηεο
δελ δηαθξίλεη εηδηθφηεξα θαη ελφςεη ηνπ φηη νη σο άλσ ξπζκίζεηο επηθέξνπλ,
κνλνκεξψο, κείσζε ησλ θαηαβαιιφκελσλ απνδνρψλ, ρσξίο αληίζηνηρε κείσζε ηεο
παξνρήο εξγαζίαο, ζπληζηνχλ θαη’ αξρήλ κνλνκεξή βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ
ηεο εξγαζηαθήο ζχκβαζεο, εηζάγνπλ εμαηξεηηθφ δίθαην θαη δελ ρσξεί δηαζηαιηηθή
εξκελεία ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη ε αλαζηνιή ηεο
ππεξβάιινπζαο κείσζεο θαηαιακβάλεη ηφζν ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ζηελνχ δεκφζηνπ
ηνκέα, ζηνπο νπνίνπο ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο 12 ηεο
ππνπαξαγξάθνπ Γ 1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012
εθαξκνδφηαλ επζέσο, φζν θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ζηνπο νπνίνπο εθαξκνδφηαλ έσο ηηο 31-12-2012
αλαιφγσο (άξζξν 31 παξ. 7 ηνπ λ. 4024/2011), ελψ απφ ηελ 1-1-2013 ε ίδηα δηάηαμε
εθαξκφδεηαη επζέσο, κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη λα έρνπλ ππνζηεί ήδε ηηο
αληίζηνηρεο κεηψζεηο θαηά 25% επί ησλ θαηαβαιιφκελσλ απνδνρψλ ηνπο (βι.
Οινκέιεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ- Πξαθηηθφ απηήο ηεο 17εο Γεληθήο
πλεδξίαζεο ηεο 24-9- 2014). Αληίζεηε εξκελεία, φηη, δειαδή, ιφγσ ηεο επέθηαζεο
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ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα κε ην λ. 4093/2012 νη
εξγαδφκελνη έπξεπε λα ππνζηνχλ λέα κείσζε απνδνρψλ κέρξη ηνπ πνζνζηνχ 25%, ζε
ζρέζε κε ηηο απνδνρέο πνπ ειάκβαλαλ ζηηο 31-12-2012, παξφηη είραλ ήδε ππνζηεί
κείσζε απνδνρψλ κέρξη 25% θαη’ εθαξκνγή ηνπ λ. 4024/2011, δελ βξίζθεη έξεηζκα
ζην λφκν.

ΙΙΙ. Επί ηνπ εξσηήκαηνο
Από ηηο αλσηέξσ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1069/1980 ζπλάγεηαη όηη
ελαπόθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο
Επηρείξεζεο, σο ηνπ θύξηνπ απνθαζίδνληνο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ απηήο, λα
απνθαζίδεη γηα ηε ζύλαςε ή κε εμσδηθαζηηθώλ ζπκβηβαζκώλ, ρσξίο έηεξεο
απαγνξεύζεηο ή δηαηππώζεηο (ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο δηαηάμεηο πεξί
αξκνδηνηήησλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Επηηξνπώλ ησλ Δήκσλ). Ωο πξνο ηελ
νπζηαζηηθή βαζηκφηεηα θαη ηε ιπζηηέιεηα ηνπ αηηήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη φπσο
αλαθέξεηαη θαη ζηελ Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.,
πηζαλνινγείηαη φηη ν εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο γηα ηηο κηζζνινγηθέο απαηηήζεηο
ησλ εξγαδνκέλσλ, κε παξάιιειε παξαίηεζε ησλ ηειεπηαίσλ απφ ηηο αμηψζεηο
θαηαβνιήο ηφθσλ (ππεξεκεξίαο- επηδηθίαο) δχλαηαη λα απνηξέςεη ηελ κεγαιχηεξε
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο επηρείξεζεο εάλ επηιεγεί ε δηθαζηηθή επίιπζε ησλ
δηαθνξψλ, θαη δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ ήδε απνθάζεηο Γηθαζηεξίσλ πνπ θάλνπλ
δεθηέο αληίζηνηρεο αγσγέο εξγαδνκέλσλ Γ.Δ.Τ.Α. γηα κηζζνινγηθέο πεξηθνπέο (ΒΛ.
94/2020 Δηξελνδ. Γξάκαο). Σειηθψο, θαηά ηε γλψκε καο, ην Μνλνκειέο Πξ. .. (αξ.
749/2015 απφθαζε) έζθαιε σο πξνο ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ εθαξκνζηέσλ
δηαηάμεσλ ζηελ έλδηθε ππφζεζε, (θαη δε σο πξνο ηελ εξκελεία ηεο θχζεο ηεο
Γ.Δ.Τ.Α.), ελψ ππάξρεη πξφζθαηε αληίζεηε απφθαζε αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ (ΑΠ
113/2017).

Αζήλα, 7-5-2021
Ο Ννκηθφο χκβνπινο ηεο ΔΓΔΤΑ
Πάλνο Επγνχξεο
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