ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
(αξ. πξωη. εηζ. ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α. : 2822/13-1-2022)
Δηέζε από ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) ην θάησζη
εξώηεκα γηα ηε ζύληαμε λνκηθήο γλσκνδόηεζεο:
«Σε ποηες ελέργεηες πρέπεη λα προβεί ε Επητείρεζε αλαθορηθά κε ηελ θαηαβοιή
δώροσ ζηοσς εργαδοκέλοσς ηες θαηόπηλ έθδοζες ηες σπ’ αρ. 749/2018 αποθάζεως
ηοσ Μολοκειούς Πρωηοδηθείοσ … , ηο οποίο αλαγλώρηζε ηο δηθαίωκα ηωλ
εργαδοκέλωλ ηες λα ακείβοληαη κε ηοσς κηζζούς ηοσς όπως ασηοί δηακορθώζεθαλ
κέτρη ηελ 31-12-2012;»
Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***
Ι. Σύληνκν ηζηνξηθό
Οθηώ (8) ελάγνληεο – εξγαδόκελνη ηεο επηρείξεζεο, άζθεζαλ ηελ 1-9-2016 αγσγή κε
αίηεκα λα αλαγλσξηζηεί από ην αξκόδην Γηθαζηήξην ε θαηαβνιή ησλ απνδνρώλ ηνπο
όπσο απηέο δηακνξθώζεθαλ ηελ 31-12-2012.
Τν Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν.. , εμέδσζε επί ηεο αλσηέξσ αγσγήο ηελ κε αξ. 749/2018
απόθαζε, κε ηελ νπνία έθαλε δεθηή ηελ αγσγή ησλ σο άλσ εξγαδνκέλσλ ηεο
Γ.Δ.Υ.Α., κε ην ζθεπηηθό όηη ε Γ.Δ.Υ.Α. είλαη ΝΠΗΓ πνπ δελ επηρνξεγείηαη από ηνλ
θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη επνκέλσο όηη νη ελάγνληεο- εξγαδόκελνη ηεο Γ.Δ.Υ.Α.
δελ κπνξνύλ λα ππαρζνύλ ζην κηζζνινγηθό πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ λ.
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4354/2015. Με ην ζθεπηηθό απηό, ην δηθαζηήξην έθξηλε όηη ε Γ.Δ.Υ.Α. ππνρξεώλεηαη
λα απνδέρεηαη ηηο πξνζεθόλησο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ησλ σο άλσ 8
εξγαδνκέλσλ κε ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρώλ ηνπο, όπσο απηέο είραλ δηακνξθσζεί
ηελ 31-12-2012.
Ζ Γ.Δ.Υ.Α., δελ άζθεζε έθεζε θαηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο κε απνηέιεζκα, λα
θαηαζηεί ηειεζίδηθε.

ΙΙ. Κξίζηκν λνκνζεηηθό πιαίζην - Εξκελεία
Με ηε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.Η 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 Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ., θαη Ο.Τ.Α., θαζώο θαη γηα ηα κόληκα
ζηειέρε ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη αληίζηνηρνπο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ
Ππξνζβεζηηθνύ θαη Ληκεληθνύ Σώκαηνο, θαηαξγνύληαη από 1.1.2013.».
Ζ θαηάξγεζε ησλ επηδνκάησλ ενξηώλ θαη αδείαο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 1
ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.Η 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 ΚΠνιΔ ζπλάγεηαη όηη
δεδηθαζκέλο 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. Ζ ηζηνξηθή αηηία, δειαδή ηα πξαγκαηηθά
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πεξηζηαηηθά, ηα νπνία ζπγθξνηνύλ ην πξαγκαηηθό ηεο λνκηθήο δηαηάμεσο πνπ
εθαξκόζηεθε, από κόλα ηνπο, γπκλά, δελ θαιύπηνληαη από ην δεδηθαζκέλν. Με άιιεο
ιέμεηο, 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 ΚΠνιΓ, 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
ΚΠνιΓ δελ αθνξά νύηε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά νύηε βέβαηα αμηνινγηθέο θξίζεηο. Τν
δεδηθαζκέλν εθηείλεηαη κόλν ζε δηθαίσκα πνπ θξίζεθε (άξζξν 324 ΚΠνιΓ). Ζ θαηά
ην άξζξν 331 ΚΠνιΓ απηνηειήο θάιπςε ηνπ πξνδηθαζηηθνύ δεηήκαηνο
ελαξκνλίδεηαη κε ηε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 322 ΚΠνιΓ ζην κέηξν πνπ πξνδηθαζηηθό
δήηεκα ζηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 331 ΚΠνιΓ 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 ΚΠνιΓ
αληηθείκελν ηνπ δεδηθαζκέλνπ γεληθώο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ κόλνλ έλλνκεο
ζρέζεηο (έλλνκεο ζπλέπεηεο) (ΑΠ 108/2019).

ΙΙΙ. Επί ηνπ εξωηήκαηνο
Ζ επίκαρε ππ’ αξ. 749/2018 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ … , σο πξνο
ηα λνκηθά δεηήκαηα, όπσο πξνθύπηεη από ην δηθαληθό ζπιινγηζκό, έθξηλε επί ησλ
δηαηάμεσλ λ. 4024/2011 (άξζξ. 4, 29 , θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 31) θαη ηεο πεξίπησζεο
2 ηεο ππνπαξ. Γ1 ηεε παξ. Γ’ ηνπ άξζξνπ 1νπ λ. 4093/2012, θαη ηνπ λ. 4354/2015,
ήηνη αλαθνξηθά κε ηε λνκηκόηεηα πεξηθνπήο ησλ απνδνρώλ ησλ ππαιιήισλ
Τν Γηθαζηήξην δελ επειήθζε σζηόζν ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.Η ηεο
παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012, ήηνη γηα ην δήηεκα ηεο
θαηάξγεζεο επηδόκαηνο ενξηώλ θαη άδεηαο ζηνπο ελ ιόγσ εξγαδνκέλνπο.
Επνκέλωο, θαηά ηε γλώκε καο, ην δεδηθαζκέλν ηεο ελ ιόγω ε νπνία έθξηλε όηη ε
Δ.Ε.Υ.Α. πξέπεη λα θαηαβάιιεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηηο απνδνρέο όπωο απηέο
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δηακνξθώζεθαλ ηελ 31-12-2012, δελ θαηαιακβάλεη ηα επηδόκαηα ενξηώλ θαη
αδείαο, θαη επνκέλωο πθηζηάκελεο ηεο δηαηάμεωο ηεο πεξίπηωζεο 1 ηεο
ππνπαξαγξάθνπ Γ.Ι ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012, νη
εξγαδόκελνη δελ δηθαηνύληαη απηά.

Αζήλα, 21-01-2022
Πάλνο Επγνύξεο

Σβεηιάλα (Εέηα) Επγνύξε

4

