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ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ
Δηέζε κε ην ππ’ α.π. εηο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. 2730/2021 έγγξαθν από ηελ Γεκνηηθή
Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Τ.Α.) ην θάησζη εξώηεκα γηα ηελ παξνρή λνκηθήο
γλσκνδόηεζεο:
«1. Εάλ ε εξγαδνκέλε ζα πξέπεη λα ακείβεηαη ζύκθσλα κε ηελ κηζζνδνζία ηεο
Δ.Ε.Υ.Α. A’ ή κε ηελ κηζζνδνζία ηεο Δ.Ε.Υ.Α. B’ από ηελ νπνία κεηαηάρζεθε;
2. Εάλ δηαηεξείηαη ηπρόλ πξνζσπηθή δηαθνξά ηεο ππαιιήινπ;»
Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε:

***
Ι. Σύληνκν Ιζηνξηθό
Οη ελάγνληεο- εξγαδόκελνη ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Β’ θαηόπηλ αγσγήο πέηπραλ ηελ έθδνζε ηεο
ππ’ αξ. 750/2018 ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε αγσγή
ηνπο θαη ππνρξεώζεθε ε Γ.Δ.Τ.Α. Β’ λα θαηαβάιιεη ζε απηνύο ηηο απνδνρέο όπσο
είραλ δηακνξθσζεί ηελ 31-10-2012. Δμαηξέζεθαλ επνκέλσο κε ηελ απόθαζε απηή νη
εξγαδόκελνη ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Β’ από ην κηζζνινγηθό πεδίν ηνπ λ. 4354/2015.
Με ηελ απόθαζε 288/2020 ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Α’ (ΑΓΑ:62ΡΣΟΡ0Υ-ΡΓΟ) θαη
ηελ απόθαζε 58/2020 ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α Β’ (ΑΓΑ:Φ7ΖΟΔΓ-ΦΦΞ)
κεηαηάρζεθε ε εξγαδόκελε κε κεηαθνξά ηεο νξγαληθήο ηεο ζέζεο σο Γξακκαηέαο
θαηεγνξίαο Γ.Δ. ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Α’ ηελ 01.03.2021.
Ήδε εξσηάηαη κε βάζε πνίν λνκνζεηηθό πιαίζην ζα ακείβεηαη ε κεηαηαζζόκελε
ππάιιεινο, θαη εάλ επεξεάδεη ηελ κηζζνδνζία ηεο ε αξ. 750/2018 απόθαζε.
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Δπί ηνπ 1νπ εξωηήκαηνο
Καη’ άξζξ. 7 παξ. 1 λ. 4354/2015 ππό ηνλ ηίηιν «Μηζζνινγηθό πεδίν εθαξκνγήο»
νξίδεηαη όηη :«1. Σηιρ διαηάξειρ ηος παπόνηορ ςπάγονηαι οι μόνιμοι και δόκιμοι
πολιηικοί δημόζιοι ςπάλληλοι, καθώρ και οι ςπάλληλοι με ζσέζη επγαζίαρ ιδιυηικού
δικαίος αοπίζηος και οπιζμένος σπόνος: α) ηυν θοπέυν ηηρ πεπίπηυζηρ ζη` ηηρ παπ. 1
ηος άπθπος 14 ηος ν. 4270/2014 (Α` 143), β) ηυν Ανεξάπηηηυν Διοικηηικών Απσών
(Α.Δ.Α.), ηηρ πεπίπηυζηρ γ` ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 14 ηος ν. 4270/ 2014 (Α` 143), γ)
ηυν Οπγανιζμών Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ (Ο.Κ.Α.), δ) ηυν Οπγανιζμών Τοπικήρ
Αςηοδιοίκηζηρ (Ο.Τ.Α.) ππώηος και δεύηεπος βαθμού, ε) ηυν Νομικών Πποζώπυν
Δημοζίος Δικαίος (Ν.Π.Δ.Δ.), ζη) ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ
(Ν.Π.Ι.Δ.) πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο, ή ζε Ν.Π.Δ.Δ. ή ζε Ο.Τ.Α.- θαηά ηελ έλλνηα
ηεο επίηεπμεο θξαηηθνύ ή δεκόζηνπ ή απηνδηνηθεηηθνύ ζθνπνύ, επνπηείαο,
δηνξηζκνύ θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Δηνίθεζήο ηνπο- ή επισοπηγούνηαι
ηακηικά, ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ, από κπαηικούρ πόποςρ καηά πενήνηα ηοιρ
εκαηό (50%) ηοςλάσιζηον ηος εηήζιος πποϋπολογιζμού ηοςρ, ζςμπεπιλαμβανομένυν
ηυν Κένηπυν Ππόλητηρ ηυν Εξαπηήζευν και Πποαγυγήρ ηηρ Ψςσοκοινυνικήρ
Υγείαρ...»
Οη Γ.Δ.Υ.Α. ππάγνληαη ζηελ πεξ. ζη ηεο παξ. 1 άξζξ. 7 λ. 3454/2015, ήηνη ζε
«Ν.Π.Η.Γ. πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο, ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α.- θαηά ηελ έλλνηα ηεο
επίηεπμεο θξαηηθνύ ή δεκόζηνπ ή απηνδηνηθεηηθνύ ζθνπνύ, επνπηείαο, δηνξηζκνύ θαη
ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Γηνίθεζήο ηνπο» θαη άξα ηα κηζζνινγηθά δεηήκαηα
ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπο ξπζκίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη ππνρξεωηηθά από ην Κεθ.
Β’ λ. 4354/2015.
Όζεο νξηζηηθέο απνθάζεηο ησλ πνιηηηθώλ δηθαζηεξίσλ δελ κπνξνύλ λα πξνζβιεζνύλ
κε Αλαθνπή Δξεκνδηθίαο θαη έθεζε είλαη ηειεζίδηθεο θαη απνηεινύλ Γεδηθαζκέλν
(ΚΠνιΓ 321). Σν Γεδηθαζκέλν εθηείλεηαη ζην νπζηαζηηθό δήηεκα πνπ θξίζεθε, αλ ε
απόθαζε έθξηλε νξηζηηθά γηα κηα έλλνκε ζρέζε πνπ έρεη πξνβιεζεί κε αγσγή,
αληαγσγή, Κύξηα παξέκβαζε ή έλζηαζε ζπκςεθηζκνύ. Σν Γεδηθαζκέλν εθηείλεηαη
επίζεο θαη ζην δηθνλνκηθό δήηεκα πνπ θξίζεθε νξηζηηθά. (ΚΠνιΓ 322). Γεδηθαζκέλν
ππάξρεη κεηαμύ ησλ ίδησλ πξνζώπσλ κε ηελ ίδηα ηδηόηεηα κόλν γηα ην δηθαίσκα πνπ
θξίζεθε θαη εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ην ίδην αληηθείκελν θαη ηελ ίδηα ηζηνξηθή θαη
λνκηθή αηηία. (ΚΠνιΓ 324). Σν Γεδηθαζκέλν ηζρύεη ππέξ θαη θαηά 1) ησλ δηαδίθσλ,
2) εθείλσλ πνπ έγηλαλ δηάδνρνί ηνπο όζν δηαξθνύζε ε δίθε ή κεηά ην ηέινο ηεο, 3)
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εθείλσλ πνπ λέκνληαη ή θαηέρνπλ ην επίδηθν πξάγκα ζην όλνκα θάπνηνπ δηαδίθνπ ή
δηαδόρνπ ηνπ, αδηάθνξν αλ πξόθεηηαη γηα ζρέζεηο εκπξάγκαηεο ή ελνρηθέο. Σν
Γεδηθαζκέλν δελ ηζρύεη απέλαληη ζε εθείλνλ πνπ απέθηεζε δηθαηώκαηα ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ κε κεηαβίβαζε από κε δηθαηνύρν. (ΚΠνιΓ
325). Δθόζνλ ελ πξνθεηκέλω δελ πθίζηαηαη ηαπηόηεηα πξνζώπωλ πνπ απαηηείηαη
ωο πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηάθαζε δεδηθαζκέλνπ, θαζόηη δηάδηθνο ζηελ επίκαρε
ππόζεζε επί ηεο νπνίαο εμεδόζε ε κε αξ. 750/2018 απόθαζε ηνπ Μνλ. Πξ.
Ναππιίνπ ήηαλ ε Γ.Δ.Υ.Α. Β’ θαη όρη ε Γ.Δ.Υ.Α. Α’, ε Γ.Δ.Υ.Α. Α’ δελ κπνξεί λα
ζεωξεζεί όηη θαηαιακβάλεηαη από ην δεδηθαζκέλν θαη επνκέλωο δελ δεζκεύεηαη
από ηα θξηζέληα ζηελ ελ ιόγω απόθαζε. Αληηζέηωο, νθείιεη λα εθαξκόζεη ηνλ λ.
4354/2015 ωο πξνο ηνλ θαζνξηζκό ηεο κηζζνδνζίαο ηεο ππαιιήινπ πνπ
κεηαηάρζεθε θαη αλήθεη πιένλ νξγαληθά ζηελ Γ.Δ.Υ.Α. Α’.

Δπί ηνπ 2νπ εξωηήκαηνο
Δξσηάηαη πεξαηηέξσ εάλ ε δηαθνξά πνπ πξνθύςεη από ηελ κηζζνδνζία ηεο
ππαιιήινπ όηαλ παξείρε ηελ εξγαζία ηεο ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Β’ θαη ηε κηζζνδνζία πνπ
θαηαβάιεη ε Γ.Δ.Τ.Α. Α’, κπνξεί λα δηαηεξεζεί σο πξνζσπηθή δηαθνξά.
ύκθσλα κε ην άξζξν 27 παξ. 4 εδ. α’ λ. 4354/2015 νξίδεηαη όηη «4. Σε πεξίπησζε
κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο ηνπ ππαιιήινπ ζε άιιν θνξέα, ε πξνζσπηθή δηαθνξά ηνπ
παξόληνο άξζξνπ παύεη λα θαηαβάιιεηαη...».
ύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε πξνβιέθζεθε κε ζαθήλεηα όηη ππάιιεινο πνπ
κεηαηάζζεηαη ζε άιινλ θνξέα δελ δηθαηνύηαη πξνζσπηθή δηαθνξά.

Αζήλα, 14-09-2021
Ο Ννκηθόο ύκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
Πάλνο Επγνύξεο
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