ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Σύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. 2782/5-10-2021 εηέζε από ηελ
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.) πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) εξώηεκα ζρεηηθά
κε ην θαηά πόζν λόκηκε είλαη απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. κε ηελ νπνία
γίλεηαη

αλαγλώξηζε

κεηαπηπρηαθώλ

ηίηιωλ

ζπνπδώλ

εξγαδνκέλωλ

πνπ

παξακέλνπλ ζηε Δ.Ε.Υ.Α. κε πξνζωξηλέο δηαηαγέο θαη ελ ζπλερεία κε
αζθαιηζηηθά κέηξα;

Ι. Εθαξκνζηέν Ννκνζεηηθό Πιαίζην
Τν άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ λ. 1069/1980 πξνβιέπεη ηε ζύζηαζε ησλ Γεκνηηθώλ
Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, νη νπνίεο απνηεινύλ λνκηθά πξόζσπα
ηδησηηθνύ δηθαίνπ (λ.π.η.δ.) έρνπλ θνηλσθειή-κε θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα, δηέπνληαη
από ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη εθόζνλ δελ ππάξρεη εηδηθόηεξε
δηάηαμε λόκνπ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ. 3463/2006)
θαη ηνπ λ. 3852/2010.
«1. Οη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.) απνηεινχλ
λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ), φπσο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006 (Α` 114)
έρνπλ θνηλσθειή θαη κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαη δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο
ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο, ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ηνπ λ. 3852/2010 (Α` 87).»
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Δμάιινπ θαη βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 113/2017 απνθάζεσο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ «νη
δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, πνπ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δηεπφκελα απφ ηνπο θαλφλεο 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, δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΟΤΑ, νχηε ζηνλ
επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, απφ ηνλ νπνίν αληηζέησο ξεηά εμαηξνχληαη (ΑΠ 2063/2014,
15/2013, 1675/2010, 1584/2010), νχηε ειέγρνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, θαηά
ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ νξηζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο 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 απφ
ηα δχν ζσξεπηηθά ηηζέκελα ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο απφ
ηελ ΔΛΣΤΑΤ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην Μεηξψν
Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο.»
Σύκθσλα κε ην άξζξ. 7 ηνπ λ. 4354/2015 αλαθνξηθά κε ην «Πεδίν εθαξκνγήο» ην
λόκνπ: «1. Σηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη νη κφληκνη θαη δφθηκνη πνιηηηθνί
δεκφζηνη ππάιιεινη, θαζψο θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ: α) ησλ θνξέσλ ηεο πεξίπησζεο ζη` ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014 (Α` 143), β) ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ
(Α.Γ.Α.), ηεο πεξίπησζεο γ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/ 2014 (Α` 143), γ)
ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Ο.Κ.Α.), δ) ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ε) ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), 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 επηρνξεγνύληαη
ηαθηηθά, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, από θξαηηθνύο πόξνπο θαηά πελήληα
ηνηο

εθαηό

(50%)

ηνπιάρηζηνλ

ηνπ

εηήζηνπ

πξνϋπνινγηζκνύ

ηνπο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο ησλ Εμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο
ηεο Ψπρνθνηλσληθήο Υγείαο…»
2

Βάζεη ηνπ άξζξ. 9 ηνπ λ. 4354/2015 ζρεηηθά κε ηελ κηζζνινγηθή θαηάηαμε ησλ
ππαιιήισλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξ. 3α θαη 3β νξίδεηαη όηη επί ζπλαθώλ
κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ κε ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
γίλεηαη ε κηζζνινγηθή πξνώζεζε θαηά δύν (2) Μηζζνινγηθά Κιηκάθηα. «3. α.
Κάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, γηα ηίηινπο
πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
πξνσζνχληαη θαηά δχν (2) Μ.Κ. ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, ελψ νη θάηνρνη
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαηά έμη (6) Μ.Κ.. β. Η θαηάηαμε ζηα Μ.Κ. ηεο
πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν φηαλ ην πεξηερφκελν ησλ
κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο ηνπ
ππαιιήινπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεσο θαηά ηελ πιήξσζε ή ηελ
πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο απφ ηνλ νξγαληζκφ ηεο Υπεξεζίαο. Γηα ηε ζπλδξνκή ή
φρη ηεο πξνυπφζεζεο απηήο απνθαίλεηαη ην αξκφδην, γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ
απηψλ, φξγαλν.»
Οη αηηνύληεο ηελ αλαγλώξηζε ησλ κεηαπηπρηαθώλ ηνπο ηίηισλ ζπνπδώλ εξγαδόκελνη
ηεο Γ.Δ.Υ.Α. εξγάδνληαλ ζηελ Δπηρείξεζε κε βάζε πξνζσξηλέο δηαηαγέο ηνπ άξζξ.
691Α ΚΠνιΓ, ζύκθσλα κε ην νπνίν: «1. Αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ππάξρεη αλάγθε,
έρεη ην δηθαίσκα, κφιηο θαηαηεζεί ε αίηεζε θαη ψζπνπ λα εθδνζεί ε απφθαζή ηνπ, λα
εθδψζεη θαη απηεπαγγέιησο πξνζσξηλή δηαηαγή, πνπ θαηαρσξίδεηαη θάησ απφ ηελ
αίηεζε ή ζηα πξαθηηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ έσο ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζήο ηνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ή ηε δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ή ηε ξχζκηζε ηεο
θαηάζηαζεο. 2. Γηα ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαιείηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ν
θαζ' νπ ε αίηεζε, αλ ν δηθαζηήο θξίλεη αλαγθαία ηελ εκθάληζή ηνπ. Αλ γίλεη δεθηφ ην
αίηεκα γηα έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο ε ζρεηηθή αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ
πξνζδηνξίδεηαη γηα ζπδήηεζε κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο. Αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο δελ
επηηξέπεηαη, δηαθνξεηηθά παχεη απηνδηθαίσο ε ηζρχο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, εθηφο αλ
απηή παξαηαζεί απφ ην δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη ηελ αίηεζε. Σε θάζε πεξίπησζε ν θαζ'
νπ ε αίηεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αλάθιεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο.
3. Η αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε πξνζσξηλή δηαηαγή πνπ
έρεη σο αληηθείκελν ηελ απαγφξεπζε κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ή λνκηθήο θαηάζηαζεο
αθηλήηνπ ή πινίνπ ή αεξνζθάθνπο επηδίδεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή θαη εγγξάθεηαη ζην
αληίζηνηρν βηβιίν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 713 θαη 714, νη νπνίεο
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.»
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Δλ ζπλερεία νη ελ ιόγσ εξγαδόκελνη ζπλέρηζαλ λα εξγάδνληαη ζηελ Δπηρείξεζε κε
βάζε αζθαιηζηηθά κέηξα ησλ άξζξσλ 682 επ. ΚΠνιΓ. Βάζεη ηνπ άξζξ. 682 ΚΠνιΔ
«1. Καηά ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 683 έσο 703 ηα δηθαζηήξηα, ζε επείγνπζεο
πεξηπηψζεηο ή γηα λα απνηξαπεί επηθείκελνο θίλδπλνο, κπνξνχλ λα δηαηάδνπλ
αζθαιηζηηθά κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ή δηαηήξεζε ελφο δηθαηψκαηνο ή ηε ξχζκηζε
κηαο θαηάζηαζεο θαη λα ηα κεηαξξπζκίδνπλ ή λα ηα αλαθαινχλ. Τν δηθαίσκα είλαη
δπλαηφ λα εμαξηάηαη απφ αίξεζε ή πξνζεζκία ή λα αθνξά κέιινπζα απαίηεζε.2. Τα
αζθαιηζηηθά κέηξα κπνξνχλ λα δηαηαρζνχλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο πνπ αθνξά
ηελ θχξηα ππφζεζε.»
Δλώ θαη’ αξζξ. 695 ΚΠνιΓ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή ηζρύ ηνπ κέηξνπ «ε απόθαζε
ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ηζρύεη πξνζσξηλά θαη δελ επεξεάδεη ηελ θύξηα
ππόζεζε».

ΙΙ. Επί ηνπ εξσηήκαηνο
Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ ππαιιήισλ ησλ Γ.Δ.Υ.Α. ζε ζρέζε κε ην λνκηθό
πξόζσπν ξπζκίδνληαη κε βάζε ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα «ππό ηελ ζθέπελ» ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα θαη ηεο
Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαζώο νη εξγαδόκελνη ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ.
4354/2015.
Δίλαη ζαθέο όηη ε πξνζσξηλή δηαηαγή ζηα πιαίζηα ηεο αηηήζεσο ησλ αζθαιηζηηθώλ
κέηξσλ απνηειεί ηελ πην άκεζε κνξθή πξνζηαζίαο-ξύζκηζεο ελόο δηθαηώκαηνο
θαζώο ην δηθαζηήξην πνπ απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο αξθείηαη ζε
πηζαλνιόγεζε θαη ζε έθδνζε άκεζα εθηειεζηήο απόθαζεο. Τόζν ε απόθαζε επί ηεο
πξνζσξηλήο δηαηαγήο όζν θαη επί ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ απνηειεί εθηειεζηό
ηίηιν.
Σηελ λνκνινγία εξείδεηαη ε ηζρύο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο. Δπηθξαηέζηεξε, σζηόζν,
θαίλεηαη λα είλαη ε άπνςε όηη «ε εθδνζείζα πξνζσξηλή δηαηαγή απνηειεί πξνζσξηλή
δηθαζηηθή θξίζε κε νηνλεί πξνζσξηλό δεδηθαζκέλν, ην νπνίν δεζκεύεη ην δηθαζηή
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πνπ ζα εμεηάζεη ην λέν αίηεκα πεξί ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, εθηόο αλ ν
αηηώλ, κε ηε λέα, όκνηα θαηά ην αληηθείκελν αίηεζε ηνπ επηθαιείηαη κεηαβνιή ηνπ
δηθαηώκαηνο ή ηεο ηζηνξηθήο ή λνκηθήο αηηίαο (βι. Η. Βεληέξε – Θ. Καηζά, όπ.π., ζει.
274, 275, 933/2014 ΔηξΚνξηλζ).»
Αληηζέησο ε ηζρύο πνπ παξάγνπλ ηα αζθαιηζηηθά κέηξα ξπζκίδεηαη ζην άξζξν 695
ΚΠνιΓ, από ηελ εξκελεία ηνπ νπνίνπ πξνθύπηεη όηη ε απόθαζε ησλ αζθαιηζηηθώλ
κέηξσλ παξάγεη πξνζσξηλό δεδηθαζκέλν, ην νπνίν κε πξόηαζε δηαδίθνπ ή θαη
απηεπαγγέιησο δεζκεύεη ην Γηθαζηήξην, όηαλ απηό θαιείηαη λα δηθάζεη επί άιιεο
αηηήζεσο ιήςεσο αζθαιηζηηθνύ κέηξνπ θαη γηα ηελ ίδηα κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ
δηαθνξά κέρξη πηζαλνινγήζεσο ππάξμεσο λέσλ ζηνηρείσλ.
Ζ απόθαζε πνπ πεξαηώλεη ηε δίθε ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ έρεη νξηζηηθόηεηα, γη`
απηό θαη δελ αλαθαιείηαη νύηε κεηαξξπζκίδεηαη ειεύζεξα. Δηδηθόηεξα, ε απόθαζε
πνπ δέρεηαη ηελ αίηεζε θαη δηαηάζζεη αζθαιηζηηθά κέηξα δηακνξθώλεη κε δηθνλνκηθό
ζεκέιην κηα λέα θαηάζηαζε πνπ επηηξέπεη ηελ εμαζθάιηζε ή ηελ πξνζσξηλή
απόιαπζε ηνπ νπζηαζηηθνύ δηθαηώκαηνο ηνπ αηηνύληνο θαη ηε ξύζκηζε γεληθόηεξα
ησλ εξηδόκελσλ ζρέζεσλ ησλ δηαδίθσλ. Σπλεπώο, ε απόθαζε έρεη άκεζε δηαπιαζηηθή
ελέξγεηα, ηελ νπνία ν αληίδηθνο θαη θάζε ηξίηνο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζεβαζηνύλ
(Κνλδύιεο, Τν δεδηθαζκέλνλ, 1983, ζει. 391, ΔΣ Οι33/1997 Γ. 1998.435).
Ζ δέζκεπζε από ην πξνζσξηλό δεδηθαζκέλν πεξηνξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο
δηαδηθαζίαο ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ (ΑΠ 283/1992 ΔιιΓλε 1993.1071, ΑΠ
1062/1991 ΔιιΓλε 1992.561) θαη εθαξκόδνληαη αλαιόγσο ηα άξζξα 321-334 γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκό ηόζν ησλ αληηθεηκεληθώλ θαη ππνθεηκεληθώλ ηνπ νξίσλ όζν θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη σο αξλεηηθή θαη ζεηηθή. Καηά ηελ αξλεηηθή
ηνπ ιεηηνπξγία ην πξνζσξηλό δεδηθαζκέλν εκπνδίδεη ηελ αλαδίθαζε ηεο ππόζεζεο.
Νέα αίηεζε κεηαμύ πξνζώπσλ πνπ δεζκεύνληαη από ην δεδηθαζκέλν κπνξεί λα
ππνβιεζεί, όηαλ δελ παξνπζηάδεη ηηο ηππηθέο ειιείςεηο γηα ηηο νπνίεο απνξξίθζεθε ε
πξνεγνύκελε ή ζηεξίδεηαη ζε δηάθνξε ηζηνξηθή θαη λνκηθή αηηία κε κεηαβνιή
ελδερνκέλσο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο.
Ζ κεηαβνιή ησλ ζπλζεθώλ ππό ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 696 αξηζ. 3 ΚΠνιΓ απνηειεί
ιόγν θάκςεσο ηνπ δεδηθαζκέλνπ θαη αλαιόγσο δηθαηνινγεί είηε αίηεζε αλαθιήζεσο
ή κεηαξξπζκίζεσο ηεο απνθάζεσο πνπ δηέηαμε αζθαιηζηηθά κέηξα είηε λέα αίηεζε
αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, όηαλ ε αξρηθή απόθαζε είλαη απνξξηπηηθή (Κεξακεύο /
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Κνλδύιεο / Νίθαο, Δξκ ΚΠνιΓ ΗΗ, 2000, αξηζ. 5,6 ζει 1361). Τν πξνζσξηλό απηό
δεδηθαζκέλν παύεη λα ηζρύεη κε ηελ έθδνζε αληίζεηεο ή κε απόθαζεο επί ηεο θύξηαο
δίθεο (Π. Τδίθξα, 1980, Αζθαιηζηηθά Μέηξα, ζει. 68, αξηζ. 24. α, ΑΠ 1077/2008
δεκνζίεπζε Νόκνο).
Δπνκέλσο, νη απνθάζεηο ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ εθόζνλ δελ έρνπλ αλαθιεζεί,
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη λα παξάγνπλ ηηο έλλνκεο ζπλέπεηέο ηνπο θαη επνκέλσο
ην δεδηθαζκέλν πνπ απνξξέεη από απηέο ηζρύεη έσο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
αζθαιηδόκελνπ δηθαηώκαηνο ή ηελ ηειεζίδηθε θξίζε γηα ηελ αλππαξμία ηνπ.
Ζ απόθαζε πνπ απνξξίπηεη ηελ αίηεζε γηα ιήςε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ δεκηνπξγεί
νξηζηηθό δεδηθαζκέλν γηα ην όηη ν αηηώλ δελ έρεη δηθαίσκα γηα πξνζσξηλή δηθαζηηθή
πξνζηαζία θαη δελ κπνξεί ε απόθαζε απηή λα αλαθιεζεί.
Έηζη, αλ, κε ηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, δεηεζεί ε ιήςε ηνπ ίδηνπ ή παξόκνηνπ
αζθαιηζηηθνύ κέηξνπ, κεηαμύ ησλ ίδησλ δηαδίθσλ ή ησλ δηαδόρσλ ηνπο, ε αίηεζε
είλαη απαξάδεθηε ιόγσ ύπαξμεο δεδηθαζκέλνπ σο πξνο ην όηη ν αηηώλ δελ έρεη
δηθαίσκα πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. Αλ δεηεζεί ε ιήςε άιινπ
αζθαιηζηηθνύ κέηξνπ, ε αίηεζε είλαη επίζεο απνξξηπηέα ιόγσ ύπαξμεο δεδηθαζκέλνπ
σο πξνο ηελ αλππαξμία δηθαηώκαηνο γηα πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία (Ησάλλεο
Καηξάο: Αηηήζεηο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη άκπλα αληηδίθνπ, § 34.Β).
Σπλεπώο, αλ απνξξηθζεί θαη’ νπζίαλ ε αίηεζε λα ιεθζνύλ αζθαιηζηηθά κέηξα, λέα
αίηεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ ίδην ιόγν θαη δεηεί λα ιεθζεί ην ίδην αζθαιηζηηθό κέηξν
είλαη απαξάδεθηε (ΔθΑζ 11 73/99 ΔιΓ 42.764).
Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη ην απνξξένλ εθ ηεο απνθάζεωο επί ηωλ αζθαιηζηηθώλ
κέηξωλ πξνζωξηλό δεδηθαζκέλν θαηαιακβάλεη θαη ηελ έλλνκε εξγαζηαθή ζρέζε
πνπ ζπλδέεη ηα επίδηθα πξόζωπα κε ηελ Επηρείξεζε, θαζόζνλ ζύκθωλα κε ην
άξζξν 322 ΚΠνιΔ ην δεδηθαζκέλν εθηείλεηαη θαη ζηελ θξηζείζα έλλνκε ζρέζε
ελώ ζύκθωλα κε ην άξζξν 324 ΚΠνιΔ «ππάξρεη κεηαμύ ηωλ ίδηωλ πξνζώπωλ κε
ηελ ίδηα ηδηόηεηα κόλν γηα ην δηθαίωκα πνπ θξίζεθε θαη εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ην
ίδην αληηθείκελν θαη ηελ ίδηα ηζηνξηθή θαη λνκηθή αηηία».
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Επνκέλωο, νη εξγαδόκελνη ηεο Δ.Ε.Υ.Α., νη νπνίνη πξνζιήθζεθαλ κε ην
ραξαθηεξηζκό ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο ωο εμαξηεκέλεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ
θαη ε νπνία ξπζκίζηεθε κε ηηο πξνζωξηλέο δηαηαγέο θαη ελ ζπλερεία κε ηα
αζθαιηζηηθά κέηξα δηαηεξεί ην ραξαθηεξηζκό ηεο ωο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, θαιππηόκελε από ην πξνζωξηλό
δεδηθαζκέλν έωο όηνπ εθδνζεί νξηζηηθή απόθαζε.
Ελ θαηαθιείδεη, ν απνραξαθηεξηζκόο ηεο ήδε θξηζείζαο έλλνκεο εξγαζηαθήο
ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ηελ Επηρείξεζε (ηδηωηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ) αληηβαίλεη ζηηο ζεκειηώδεηο δηαηάμεηο πεξί δεδηθαζκέλνπ ηωλ
άξζξωλ 321επ. ΚΠνιΔ, ελώ ε κε αλαγλώξηζε ηωλ κεηαπηπρηαθώλ ηίηιωλ
ζπνπδώλ ηωλ ελ ιόγω εξγαδνκέλωλ πξνζβάιιεη ην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξωκέλν
δηθαίωκα ηεο ηζόηεηαο-ίζεο κεηαρείξηζεο. Εθ ηωλ πξνεθηεζέληωλ πξνθύπηεη όηη
νη εξγαδόκελνη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4354/2015 ωο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ (η.δ.ν.ρ.) βάζεη ηνπ πξνζωξηλνύ δεδηθαζκέλνπ πνπ ηνπο
παξέρεηαη κε ηελ απόθαζε επί ηωλ αζθαιηζηηθώλ κέηξωλ θαη άξα ζα πξέπεη λα
αθνινπζήζεη θαη ε αλαγλώξηζε ηωλ κεηαπηπρηαθώλ ηνπο ηίηιωλ ζύκθωλα κε
ηελ ήδε εηιεκκέλε απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο Επηρείξεζεο.

Αζήλα, 12/10/2021
Ο Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Π. Επγνύξεο
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