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ΣΑΜΑΣΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΙΣΙΛΚΑ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο 
Δευκαλίωνος 9 – ΛΑΡΙΑ – Σ.Κ. 41 222
Σηλ. 2410 531269 - 610181 & 6932 751805 – Fax : 2410531269
e-mail : pitsilkas@yahoo.gr

Λάξηζα 15-6- 2009
Αξηζκ. Γλσκ. : – 401–
ΠΡΟ ΣΗΝ
ΕΔ.Ε.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η
ΘΕΜΑ : Ερώηημα ηης Δ.Ε.Υ.Α. ζτεηικά με αίηημα ηοσ Νομικού
Σσμβούλοσ ηης επιτείρηζης περί ηης τορήγηζης ζ’ ασηόν ηης ειδικής
μηνιαίας παροτής ηων 176,00 €.
Στεη. : Το με αριθμό πρωη. 206/22-4-2009 έγγραθο ηης Δ.Ε.Υ.Α.
Από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, ε νπνία
νξίδεη όηη : «Οη Έιιελεο είλαη ίζνη ελώπηνλ ηνπ λόκνπ» θαζηεξώλεηαη όρη
κόλν ε ηζόηεηα ησλ Ειιήλσλ πνιηηώλ έλαληη ηνπ λόκνπ, αιιά θαη ε ηζόηεηα
ηνπ λόκνπ έλαληη απηώλ, ππό ηελ έλλνηα όηη ν λνκνζέηεο θαηά ηε ξύζκηζε
νπζησδώο νκνίσλ πξαγκάησλ, ζρέζεσλ ή θαηαζηάζεσλ θαη θαηεγνξηώλ
πξνζώπσλ δελ κπνξεί λα λνκνζεηεί θαηά δηάθνξν ηξόπν, εηζάγνληαο
εμαηξέζεηο θαη πξνβαίλνληαο ζε δηαθξίζεηο, εθηόο αλ ε δηαθνξεηηθή ξύζκηζε
δελ είλαη απζαίξεηε αιιά επηβάιιεηαη από ιόγνπο γεληθόηεξνπ θνηλσληθνύ
ή δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο.
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Επηπιένλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ ηζρύνληνο
πληάγκαηνο : «Μηζζόο, ζύληαμε, ρνξεγία ή ακνηβή νύηε εγγξάθεηαη ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Κξάηνπο νύηε παξέρεηαη άλεπ νξγαληθνύ ή άιινπ
λόκνπ», έπεηαη όηη γηα λα θαηαβιεζεί ζε κηζζσηό ηνπ Δεκνζίνπ, ησλ
Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ν.Π.Δ.Δ. νπνηαδήπνηε κηζζνινγηθή παξνρή κε ηα αλσηέξσ
ραξαθηεξηζηηθά, ζα πξέπεη λα ην πξνβιέπεη νξγαληθόο ή άιινο λόκνο.
Αθόκε κε ην Ν. 2470/1999, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην Ν. 1505/1984
θαζνξίζηεθε ην πιαίζην κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Δεκόζην, ηνπο
Ο.Σ.Α. θαη ηα Ν.Π.Δ.Δ. θαη νξίζζεθε όηη θάζε κηζζνινγηθή παξνρή, εθηόο
ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ δελ κπνξεί λα
ρνξεγεζεί ρσξίο ηξνπνπνίεζή ηνπ.
Πεξαηηέξσ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3016/2002
πξνβιέπνπλ ηα εμήο : «1. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγώλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, Εζσηεξηθώλ, Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ Τπνπξγνύ ξπζκίδνληαη
ηα ζέκαηα ησλ ζπιινγηθώλ ζπκθσληώλ πνπ ζπλάπηνληαη θαη’ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2738/1999 θαη αθνξνύλ ζέκαηα
κηζζώλ θαη ακνηβώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ ππεγξάθεζαλ
θαηά ην έηνο 2001. 2. Με όκνηεο απνθάζεηο νη ξπζκίζεηο ηεο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ είλαη δπλαηόλ λα επεθηείλνληαη ελ όισ ή ελ κέξεη θαη ζην
ινηπό πξνζσπηθό ηνπ Δεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΝΠΔΔ, πνπ δελ
ζπκκεηείρε ζηε ζύλαςε ζπιινγηθώλ ζπκθσληώλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.
2738/1999 θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 176 επξώ κεληαίσο».
Ελ ζπλερεία δπλάκεη ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 14
παξ. 2 ηνπ παξαπάλσ λόκνπ, εθδόζεθαλ θαηά ην άξζξν 43 παξ. 2 πεξ. β΄
ηνπ πληάγκαηνο πιείζηεο ΚΤΑ (άλσ ησλ πελήληα) δηα ησλ νπνίσλ
πξνβιέθζεθε ε ρνξήγεζε εηδηθήο ακνηβήο ύςνπο 88 επξώ κεληαίσο γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2002 κέρξη 30-6-2002 θαη από 1-7-2002 θαη
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εθεμήο ύςνπο 176 επξώ ζην επί ζρέζεη δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ
πξνζσπηθό ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ Τπνπξγείσλ αιιά θαη ΝΠΔΔ.
Με βάζε ην παξαπάλσ λνκνζεηηθό θαζεζηώο, ηα Ειιεληθά
Δηθαζηήξηα εμέδσζαλ απνθάζεηο, κε ηηο νπνίεο ππνρξεώλνπλ ηηο
Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, νη εξγαδόκελνη ησλ
νπνίσλ άζθεζαλ ζε βάξνο ηνπο αγσγέο, λα θαηαβάιινπλ πξνο απηνύο
ηελ εηδηθή ακνηβή ησλ 176 επξώ κεληαίσο.
Πξνθαλώο, θαη ηα Δηθαζηήξηα, κε ην αλσηέξσ ζθεπηηθό επηδίθαζαλ
θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο ηεο Δ.Ε.Τ.Α., ηελ αλσηέξσ ακνηβή, ηηο απνθάζεηο
ησλ νπνίσλ απνδέρζεθε θαη ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο επηρείξεζεο,
ρνξεγώληαο ζ’ απηνύο ηελ εηδηθή ακνηβή ησλ 176 επξώ, όρη κόλν ζ’ απηνύο
πνπ άζθεζαλ ελαληίνλ ηεο αγσγή αιιά θαη ζηνπο ππαιιήινπο πνπ δελ
άζθεζαλ αγσγή.
Πιελ όκσο, ζηνλ Ννκηθό ύκβνπιν ηεο Δ.Ε.Τ.Α., ν νπνίνο
ζπλδέεηαη κεη’ απηήο κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ,
ακεηβόκελνο κε πάγηα αληηκηζζία, θαηέρσλ ζέζε πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ
Οξγαληζκό Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Τ.Α., ε παξαπάλσ ακνηβή, ε
νπνία επηδηθάζζεθε ζηνπο ππόινηπνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο, δελ
ρνξεγείηαη θαη ζ’ απηόλ. Η θαη’ εμαίξεζε κε ρνξήγεζε ηεο κηζζνινγηθήο
απηήο παξνρήο ζην λνκηθό ζύκβνπιν ηεο επηρείξεζεο θαη ελώ ζπληξέρνπλ
νη πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηεο (ππαγσγή ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ, όπσο
θαη ησλ ππνινίπσλ ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ο.Ε.Τ.
ηεο Δ.Ε.Τ.Α.), ζπληζηά άληζε δπζκελή κεηαρείξηζε απηνύ, έλαληη ησλ
ππνινίπσλ, ξεηώο θαηνλνκαδνκέλσλ σο δηθαηνύρσλ ππαιιήισλ, όρη
κόλν βάζεη ησλ εθδνζεηζώλ απνθάζεσλ ησλ Δηθαζηεξίσλ ηνπ αιιά θαη
βάζεη ηεο εθδνζείζεο απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
επηρείξεζεο, δπλάκεη ηεο νπνίαο ρνξεγείηαη ην επίδνκα απηό θαη ζηνπο
εξγαδνκέλνπο πνπ δελ άζθεζαλ αγσγή. Η επηιεθηηθή απηή ρνξήγεζε ηεο
αλσηέξσ ρξεκαηηθήο κηζζνινγηθήο παξνρήο έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε
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πξνο ηηο ππεξθείκελεο ησλ δηαηάμεσλ απηώλ ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 4 θαη 22.
πλεπώο, πξνο άξζε ηεο δπζκελνύο δηάθξηζεο θαη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο ηζόηεηαο πξέπεη λα
εθαξκνζζεί θαη γηα ην Ννκηθό ύκβνπιν ηεο Δ.Ε.Τ.Α., κε απόθαζε ηνπ
Δηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε δπζκελήο
δηάθξηζε, λα ηνύ ρνξεγεζεί ε εηδηθή κεληαία ακνηβή ησλ 176 επξώ θαη ην
ζρεηηθό αίηεκά ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηό.

Ο νομικός ζύμβοσλος ηης Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

