ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ
(αξ. πξ. εηο. ΔΓΔΥΑ 2827/1-2-2022)

Εηέζεζαλ από ηε Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο

Απνρέηεπζεο

(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)

ηα θάησζη

εξσηήκαηα γηα ηε ζύληαμε λνκηθήο γλσκνδόηεζεο:
«1) Ύζηεξα από ηελ 748/2018 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξση. .. θαη
ζε ζπλέρεηα ηεο από 04/10/2017 Γλσκνδόηεζεο ηνπ Δηθεγόξνπ θ. Π. Ζπγνύξε κε
ζέκα

"Μηζζνινγηθά

δεηήκαηα

ησλ

εξγαδνκέλσλ

ηεο

Δ.Ε.Υ.Α.

ελόςεη

εθδόζεσο ηεο 174/2016 απνθ. ηνπ Μνλ. Πξση. …, παξαθαινύκε λα καο
πιεξνθνξήζεηε γηα ηα ζεκεία πνπ είραλ αλαιπζεί ζε εθείλε ηε Γλσκνδόηεζε,
θαηά πόζν δειαδή ζπλερίδνπκε λα εθαξκόδνπκε ηηο ζρεηηθέο θαηεπζύλζεηο
πνπ είραλ δνζεί γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηδνκάησλ Ενξηώλ θαη Αδείαο;
2) Τη πξέπεη λα εθαξκόζεη ε Επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηε κηζζνινγηθή εμέιημε θαη
ηελ θαηάηαμε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε βαζκνύο θαη θιηκάθηα;
3) Από πνην πιαίζην δηέπεηαη ζήκεξα ε ππεξσξηαθή απαζρόιεζε θαη πσο
ππνινγίδεηαη ε λόκηκε απνδεκίσζε ιόγσ ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο;»

Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.
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***

Ι. Σύληνκν ηζηνξηθό
Mε ηελ ππ’ αξ. 174/2016 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ …. (δηαδηθαζία
αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ) ην Δηθαζηήξην θξίλνληαο ηεο αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ
ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Επηρείξεζεο έθξηλε σο εμήο: «Επομένυρ, καθίζηαηαι ζαθέρ όηι
η καθ’ ηρ δεν ςπάγεηαι ζηην έννοια ηος εςπύηεπος δημόζιος ηομέα και ζςνακόλοςθα
δεν εμπίπηει ζηο πεδίο εθαπμογήρ ηος Ν. 4354/2015…. Καηόπιν ηυν ανυηέπυ .. ππέπει
η κπινόμενη αίηηζη να γίνει δεκηή και υρ οςζιαζηικά βάζιμη και να ςποσπευθεί η καθ’
ηρ να αποδέσεηαι πποζυπινά ηιρ πποζηκόνηυρ πποζθεπόμενερ ςπηπεζίερ ηυν
αιηούνηυν με καηαβολή ζε αςηούρ ηυν αποδοσών ηοςρ όπυρ αςηέρ είσαν διαμοπθυθεί
ζηιρ 31-12-2012 έυρ ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ επί ηηρ ηακηικήρ αγυγήρ..»
Αθνινύζσο εμεδόζε ε ππ’ αξ. 748/2018 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξωηνδηθείνπ
… (εξγαηηθέο δηαθνξέο) επί ηεο από 1-9-2016 αγσγήο ησλ εξγαδνκέλσλ (αξ. θαηαζ.
ΕΓ/510/1-9-2016). Με ηελ απόθαζε απηή ην Δηθαζηήξην έθαλε δεθηή ηελ αγσγή ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ππνρξέσζε ηελ Επηρείξεζε λα απνδέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ησλ
εξγαδνκέλσλ κε ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρώλ ηνπο όπσο απηέο είραλ δηακνξθσζεί
ηελ 31-12-2012. Τν Δηθαζηήξην γηα λα θαηαιήμεη ζην σο άλσ δηαηαθηηθό έθξηλε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λ. 4024/2011, 4093/2012 θαη 4354/2015 θαηαιήγνληαο ζηελ
θξίζε όηη ε ελαγόκελε Γ.Δ.Υ.Α. είλαη ΝΠΙΓ πνπ δελ επηρνξεγείηαη από ηνλ
θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό, ελώ παξάιιεια ε θαηάξγεζε ηεο δπλαηόηεηαο
ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεωλ είλαη αληίζεηε ζην άξζξν 22 παξ. 1 ηνπ
Σπληάγκαηνο θαη «Επνκέλσο, ηα άξζξα 7 έσο 31 ηνπ λ. 4354/2015, θξίλνληαη κε
εθαξκνζηέα επί ησλ κηζζνινγηθώλ όξσλ ησλ ελαγόλησλ [εξγαδνκέλσλ ηεο
Δ.Ε.Υ.Α.]».

ΙΙ. Δξκελεία λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ θαη απνθάζεωλ
Σην άξζξν πξώην παξ. Γ ππνπαξ. Γ1 ηνπ λ. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), όπσο ηζρύεη
κεηά ηελ πξνζζήθε ηξίηνπ εδαθίνπ ζηελ πεξίπησζε 2 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 από
ηόηε πνπ ηέζεθε ζε ηζρύ ν λ. 4093/2012 κε ην άξζξν 31 παξ. 1 ηνπ λ. 4354/2015
2

(ΦΕΚ Α΄ 176) θαη πξηλ από ηελ θαηάξγεζε ηεο πεξίπησζεο 12 από ην άξζξν 34 πεξ.
β΄ ηνπ λ. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176), νξίδεηαη όηη: «1. Τα επηδόκαηα ενξηώλ
Φξηζηνπγέλλσλ (…) πνπ πξνβιέπνληαη από νπνηαδήπνηε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ή
ξήηξα ή όξν ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθή απόθαζε ή αηνκηθή
ζύκβαζε εξγαζίαο ή ζπκθσλία γηα (…) ππαιιήινπο θαη κηζζσηνύο (…) ΝΠΘΔ (…)
θαηαξγνύληαη από 1.1.2013. 2. Αλαζηέιιεηαη κέρξη 31.12.2016, ε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ (…) ηεο πεξίπησζεο β΄ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29
ηνπ λ. 4024/2011 (…). Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ ηζρύνπλ από
31.10.2012. Γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ θνξέσλ ηεο πεξίπησζεο 12, ε αλαζηνιή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηζρύεη από 1.1.2013. (…) 12. Οη δηαηάμεηο ηνπ
Κεθαιαίνπ Δεύηεξνπ ηνπ λ. 4024/2011, πνπ αθνξνύλ ην βαζκνινγηθό θαη
κηζζνινγηθό θαζεζηώο ησλ ππαιιήισλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, έρνπλ αλάινγε
εθαξκνγή από 1.1.2013 θαη ζην πξνζσπηθό ησλ (…) ΝΠΘΔ (…) πνπ αλήθνπλ (…) ζε
ΟΤΑ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο (…) απηνδηνηθεηηθνύ ζθνπνύ, επνπηείαο,
δηνξηζκνύ θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Δηνίθεζεο ηνπο (…)» θαη ζην άξζξν 29
παξ. 2 ηνπ λ. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226), όπσο ίζρπε θαηά ην θξίζηκν ρξνληθό
δηάζηεκα, νξηδόηαλ όηη: «Σε πεξίπησζε πνπ από ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Κεθαιαίνπ απηνύ πξνθύπηνπλ ζπλνιηθέο κεληαίεο απνδνρέο κεγαιύηεξεο από απηέο
πνπ έπαηξλαλ νη δηθαηνύρνη ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα πξηλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο
ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ, ε πξνθαινύκελε αύμεζε θαηαβάιιεηαη σο εμήο: (…)
Εθόζνλ πξνθύπηεη κείσζε, ε νπνία είλαη κεγαιύηεξε θαηά πνζνζηό ηνπ 25% ησλ
απνδνρώλ πνπ ιάκβαλαλ νη δηθαηνύρνη θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα πξηλ από ηελ έλαξμε
ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ, ε ζπλνιηθή κείσζε θαηαλέκεηαη σο
εμήο: α) 25% κείσζε επί ησλ απνδνρώλ πνπ ιάκβαλαλ νη δηθαηνύρνη θαηά ηνλ
ηειεπηαίν κήλα πξηλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ
κε ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ, β) ε ππεξβάιινπζα
κείσζε ηζόπνζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ ην νπνίν αξρίδεη έλα έηνο κεηά
ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ». Από ηνλ ζπλδπαζκό
ηωλ ωο άλω δηαηάμεωλ ζπλάγεηαη όηη ε αλαζηνιή ηεο ππεξβάιινπζαο κείωζεο
αθνξά κόλν ζηηο κεληαίωο θαηαβαιιόκελεο απνδνρέο θαη όρη θαη ζηηο εηεζίωο
θαηαβαιιόκελεο, όπωο ην επίδνκα ενξηώλ Φξηζηνπγέλλωλ, ην νπνίν θαηαξγείηαη
από 1.1.2013, αλεμάξηεηα από ην εάλ, αζξνηδόκελεο ηεο κείωζεο πνπ πξνθύπηεη
από ηελ θαηάξγεζε ηνπ ελ ιόγω επηδόκαηνο θαη από ηε κείωζε ηωλ κεληαίωο
θαηαβαιιόκελωλ απνδνρώλ ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεύηεξνπ Κεθαιαίνπ
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ηνπ λ. 4024/2011, πξνθύπηεη ζπλνιηθή κείωζε ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 25%.
(βι. Διεγθηηθό Σπλέδξην ΚΠΔΓ VII Τκήκα 352/2016). Σε θάζε πεξίπησζε, κε ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 31 παξ. 1 ηνπ λ. 4354/2015, ε νπνία ηζρύεη αλαδξνκηθά από ηόηε
πνπ ίζρπζε ν λ. 4093/2012, νξίζηεθε όηη εηδηθά γηα ηνπο ππαιιήινπο, κεηαμύ άιισλ,
ησλ δεκνηηθώλ ΝΠΘΔ, όπσο νη Δ.Ε.Υ.Α. (βι. ΕΣ I Τκ. πξάμε 252/2011, VII Τκ.
πξάμε 6/2016, ΚΠΕΔ ζην VII Τκ. πξάμεηο 244, 177/2016), ε αλαζηνιή ηεο
ππεξβάιινπζαο κείσζεο ηζρύεη από 1.1.2013 θαη όρη από 31.10.2012.
Με ηε δηάηαμε ηεο πεξίπηωζεο 1 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.Ι ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ
άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012, νξίζηεθε όηη

«1. Τα επηδόκαηα ενξηώλ

Φξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη αδείαο, πνπ πξνβιέπνληαη από νπνηαδήπνηε γεληθή ή
εηδηθή δηάηαμε, ή ξήηξα ή όξν ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθή απόθαζε ή
κε αηνκηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ή ζπκθσλία, γηα ιεηηνπξγνύο, ππαιιήινπο θαη
κηζζσηνύο ηνπ Δεκνζίνπ, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Θ.Δ., θαη Ο.Τ.Α., θαζώο θαη γηα ηα κόληκα
ζηειέρε ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ θαη αληίζηνηρνπο ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ
Ππξνζβεζηηθνύ θαη Ληκεληθνύ Σώκαηνο, θαηαξγνύληαη από 1.1.2013.».
Η θαηάξγεζε ησλ επηδνκάησλ ενξηώλ θαη αδείαο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 1
ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.Θ ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012
θξίζεθε ζπληαγκαηηθά αλεθηή κε ηελ ππ’ αξ. 1310/2019 απόθαζε ηεο
Οινκέιεηαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.
Πεξαηηέξσ, από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξωλ 322, 324, 331 ΚΠνιΓ ζπλάγεηαη όηη
δεδηθαζκέλν ππάξρεη κεηαμύ ησλ ίδησλ πξνζώπσλ, κε ηελ ίδηα ηδηόηεηα, κόλν γηα ην
δηθαίσκα πνπ θξίζεθε θαη εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ην απηό αληηθείκελν θαη ηελ απηή
ηζηνξηθή θαη λνκηθή αηηία. Τν δεδηθαζκέλν θαιύπηεη, σο εληαίν ζύλνιν, νιόθιεξν ην
δηθαληθό ζπιινγηζκό βάζεη ηνπ νπνίνπ ην δηθαζηήξην θαηέιεμε ζηελ αλαγλώξηζε ηεο
επίδηθεο έλλνκεο ζρέζεο. Σπγθεθξηκέλα θαιύπηεη: α) ην δηθαίσκα πνπ θξίζεθε,
δειαδή ηελ έλλνκε ζρέζε πνπ αλαγλσξίζηεθε, β) ηε λνκηθή αηηία, δειαδή ην λνκηθό
ραξαθηεξηζκό πνπ δόζεθε από ην δηθαζηήξην ζηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαηά ηελ
ππαγσγή ηνπο ζηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ λόκνπ, ηελ νπνία εθάξκνζε θαη γ) ηελ
ηζηνξηθή αηηία, πνπ έγηλε δεθηή, θαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πνπ ήηαλ αλαγθαία
γηα ηε δηάγλσζε ηεο έλλνκεο ζρέζεο. Η ηζηνξηθή αηηία, δειαδή ηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά, ηα νπνία ζπγθξνηνύλ ην πξαγκαηηθό ηεο λνκηθήο δηαηάμεσο πνπ
εθαξκόζηεθε, από κόλα ηνπο, γπκλά, δελ θαιύπηνληαη από ην δεδηθαζκέλν. Άιισο,
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ην δεδηθαζκέλν δελ θαιύπηεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά απηνηειώο ιακβαλόκελα,
αλεμάξηεηα δειαδή από ην δηθαληθό ζπιινγηζκό ηεο πξώηεο απνθάζεσο. Τα
αλσηέξσ ηζρύνπλ, όηαλ ε έλλνκε ζρέζε πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί ηειεζίδηθα απνηειεί
πξνδηθαζηηθό δήηεκα άιιεο, κεηαγελέζηεξεο αμίσζεο. Καηά ην άξζξν 331 ΚΠνιΔ,
ην δεδηθαζκέλν πθίζηαηαη γηα πξνδηθαζηηθό δήηεκα πνπ θξίλεηαη παξεκπηπηόλησο
θαη απνηειεί αλαγθαία πξνϋπόζεζε ηνπ θύξηνπ δεηήκαηνο. Ωο παξεκπίπηνλ
(πξνδηθαζηηθό) δήηεκα λνείηαη "εηέξα έλλνκε ζρέζε ή δηθαίσκα ή ζπλέπεηα ηνπ
νπζηαζηηθνύ δεηήκαηνο ηεο δίθεο". Τν δεδηθαζκέλν ηνπ άξζξνπ 331 ΚΠνιΔ δελ
αθνξά νύηε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά νύηε βέβαηα αμηνινγηθέο θξίζεηο. Τν
δεδηθαζκέλν εθηείλεηαη κόλν ζε δηθαίσκα πνπ θξίζεθε (άξζξν 324 ΚΠνιΔ). Η θαηά
ην άξζξν 331 ΚΠνιΔ απηνηειήο θάιπςε ηνπ πξνδηθαζηηθνύ δεηήκαηνο
ελαξκνλίδεηαη κε ηε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 322 ΚΠνιΔ ζην κέηξν πνπ πξνδηθαζηηθό
δήηεκα ζηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 331 ΚΠνιΔ απνηεινύλ κόλνλ νη πξνδηθαζηηθέο
έλλνκεο ζπλέπεηεο (θαη όρη ηπρόλ πξαγκαηηθά γεγνλόηα ή λνκηθέο έλλνηεο θ.ιπ.), θαηά
ηνλ ίδην αθξηβώο ιόγν πνπ ζύκθσλα κε ηε βαζηθή ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 322 ΚΠνιΔ
αληηθείκελν ηνπ δεδηθαζκέλνπ γεληθώο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ κόλνλ έλλνκεο
ζρέζεηο (έλλνκεο ζπλέπεηεο) (ΑΠ 108/2019).

III. Δπί ηωλ εξωηεκάηωλ
Α. Δπί ηνπ εξωηήκαηνο γηα ηελ θαηαβνιή ηωλ επηδνκάηωλ ενξηώλ θαη αδείαο
Ελόςεη ησλ αλσηέξσ εξκελεπηηθώλ παξαδνρώλ, θαη δεδνκέλνπ όηη ε επίκαρε ππ’ αξ.
748/2018 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ …. έθξηλε σο πξνο ηε
λνκηκόηεηα- ζπληαγκαηηθόηεηα εθαξκνγήο ηνπ Νένπ Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ (λ.
4354/2015), ελώ δελ πθίζηαηαη θξίζε σο πξνο ηελ πεξίπηωζεο 1 ηεο
ππνπαξαγξάθνπ Γ.Ι ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012, κε
ηελ νπνία θαηαξγήζεθαλ ηα επηδόκαηα ενξηώλ Φξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη αδείαο,
παξά κόλν γηα ην δήηεκα ηεο ππεξβάιινπζαο κείσζεο ησλ απνδνρώλ, ε νπνία
πάλησο αθνξά κόλν ζηηο κεληαίσο θαηαβαιιόκελεο απνδνρέο θαη όρη θαη ζηηο εηεζίσο
θαηαβαιιόκελεο, όπσο ην επίδνκα ενξηώλ Φξηζηνπγέλλσλ, ην νπνίν θαηαξγείηαη από
1.1.2013, θαηά ηε γλώκε καο ε θαηαβνιή ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ επηδόκαηνο
Φξηζηνπγέλλωλ, Πάζρα θαη αδείαο δελ θαηαιακβάλεηαη από ην δεδηθαζκέλν ηεο
αλωηέξω απνθάζεωο, θαη επνκέλωο ε θαηαβνιή ηνπ δελ είλαη λόκηκε.
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Β. Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο κηζζνινγηθήο θαη βαζκνινγηθήο εμέιημεο
Πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ε ππ’ αξ. 748/2018 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ … έζθαιε πξνδήιωο ζηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 7 λ. 4354/2015
(παξ. 1 πεξ. ζη’) ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζην κηζζνινγηθό πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ
(άξζξ. 7-31) ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη ησλ Δ.Ε.Υ.Α. νη νπνίεο απνηεινύλ «Νομικά
Ππόζυπα Ιδιυηικού Δικαίος (Ν.Π.Ι.Δ.) πος ανήκοςν ζηο κπάηορ, ή ζε Ν.Π.Δ.Δ. ή ζε
Ο.Τ.Α.- καηά ηην έννοια ηηρ επίηεςξηρ κπαηικού ή δημόζιος ή αςηοδιοικηηικού ζκοπού,
εποπηείαρ, διοπιζμού και ελέγσος ηηρ πλειοτηθίαρ ηηρ Διοίκηζήρ ηοςρ…» (βλ. παπ. 1
πεπ. ζη’ άπθπ. 7 ν. 4354/2015). Ήηνη ην Δηθαζηήξην θαηά πιεκκειή εξκελεία ηεο
δηαηάμεσο παξέιεηςε ηε ζρεηηθή δηάγλσζε ηνπ νξηζκνύ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο
δηνίθεζεο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. από ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ νηθείνπ ΟΤΑ α’ βαζκνύ
ζύκθσλα κε ηνλ λ. 1069/1980, σο θξηηεξίνπ γηα ηελ ππαγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο
ζην κηζζνινγηθό πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 4354/2015.
Εμάιινπ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (βι. ΑΠ 113/2017) δελ έθξηλαλ
αληηζπληαγκαηηθή ζπιιήβδελ ηελ ππαγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Δ.Ε.Υ.Α. ζην λέν
Εληαίν Μηζζνιόγην (λ. 4354/2015), παξά κόλν ηελ ζρεηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξ. 31 λ. 4354/2015.
Σε θάζε πεξίπησζε, θαη επεηδή ε Επηρείξεζε δελ άζθεζε έθεζε θαηά ηεο σο άλσ
απνθάζεσο ε νπνία ήδε έρεη θαηαζηεί ακεηάθιεηε, θαη θαζόηη ην Δηθαζηήξην έθξηλε
όηη νη εξγαδόκελνη – ελάγνληεο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ.
7 έσο 31 λ. 4354/2015, έπεηαη όηη ε κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή εμέιημε ηνπο
δελ ξπζκίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4354/2015, αιιά ξπζκίδεηαη ζύκθωλα κε
όζα εθάξκνδε ε Δπηρείξεζε ηελ 31-12-2012 (θαη ήηνη πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.
4354/2015).

Γ. Υπεξωξηαθή Απαζρόιεζε
Οκνίσο θαη ζύκθσλα κε ηα ακεηαθιήησο θξηζέληα κε ηελ ππ’ αξ. 748/218 απόθαζε
ηνπ Μνλ. Πξ. …, ε Επηρείξεζε δελ κπνξεί λα εθαξκόζεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξ. 20
λ. 4354/2015 πεξί ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο, θαη θαηεξγεκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ
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δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4024/2011 (άξζξ. 20), ε κόλε δπλαηή ιύζε είλαη απηέο λα
ξπζκηζηνύλ κε Δπηρεηξεζηαθή Σπιινγηθή Σύκβαζε Δξγαζίαο.
Καηά ηε γλώκε καο σζηόζν, ε ζρεηηθή απνδεκίσζε ιόγσ ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο
δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη πάλησο ηα θαζνξηδόκελα ζηνλ λ. 4354/2015 όξηα.
Τειηθώο, πξνο δηαζθάιηζε ηωλ εξγαδνκέλωλ αιιά θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηα ωο άλω κηζζνινγηθά δεηήκαηα, πξνηείλεηαη
λα δεηεζεί θαη ε ζρεηηθή γλώκε ηεο Γηεύζπλζεο Δηζνδεκαηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.

Αζήλα, 21-2-2022
Οη γλσκνδνηνύληεο δηθεγόξνη
Πάλνο Ζπγνύξεο

Σβεηιάλα (Ζέηα) Ζπγνύξε
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