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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο ππακηικό ηηρ με απιθμό  22/2018 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού  ςμβοςλίος ηηρ 
Δημοηικήρ Επισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κιλκίρ. 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 16/10/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 12/10/2018 
 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα έξι (6) 
 

1) ηζκαλίδεο Γεκήηξηνο, Γήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
4) Παξαγηόο Ισάλλεο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
6) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο, 

 
ΘΕΜΑ 10ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-342/16.10.2018 
 
Ενιαίο Μιζθολόγιο.  

Ο  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΕΚΑΣΟ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Αξρηθώο είρε ηεζεί ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε ζε πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε Γ ην νπνίν κε ηελ 20-301/18-
9-2018 απόθαζή ηνπ, αλέβαιε ηε ιήςε απόθαζεο θαη όξηζε ην Ννκηθό ύκβνπιν ηεο Δπηρείξεζεο, θ. 
ηακάηην Καληαξηδή λα κειεηήζεη ηα άξζξα 24 θαη 27 ηνπ ζρεηηθνύ λόκνπ θαη λα απνθαλζεί επί ηνπ 
ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Κπξηαδίδε Μηραήι, Οηθνλνκνιόγν θαη Γηεπζπληή 
Γηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ. Κηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηελ παξαθάησ 
γξαπηή εηζήγεζε:  

Κύξηε Πξόεδξε θαη θύξηνη ύκβνπινη, 

Η Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ ηεο κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ 
Υξόλνπ, κέρξη ζήκεξα εθαξκόδεη ηελ Απόθαζε 308/2017 ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2017 ηνπ Μνλνκεινύο 
Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο επί ηεο αγσγήο γηα ηελ επίιπζε Γηαδηθαζίαο Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ,  κε αξηζκό 
θαηάζεζεο 101/30-07-2014, ε νπνία αθνινπζεί ηελ από 4 Ινπιίνπ 2014 ιεθζείζα Απόθαζε κε αξηζκό 
103/2014 επί ηεο ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ  πάιη ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο. 
Οη ελ ιόγσ απνθάζεηο αθνξνύλ 19 ππαιιήινπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ελώ αθόκε ηξείο ππάιιεινη 
θαηέζεζαλ αγσγή αξγόηεξα, νη δύν ζε από θνηλνύ δηαδηθαζία θαη έλαο κεκνλσκέλνο. Η αγσγή ησλ δύν 
από θνηλνύ απνξξίθζεθε από ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Κηιθίο ελώ απηή ηνπ ελόο έγηλε δεθηή. 
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Η αλσηέξσ απόθαζε 308/2017 θαηαηέζεθε ζηελ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζηηο 31 Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη έιαβε 
αξηζκό πξσηνθόιινπ 254. Δπί ηεο απόθαζεο δελ αζθήζεθε έθεζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. (από ην ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ έρεη εθδνζεί ε απόθαζε 113/2017 ε νπνία 
απνξξίπηεη ηελ αίηεζε αλαίξεζεο από άιιε Γ.Δ.Τ.Α.) 

 

Σν δηαηαθηηθό ηεο απόθαζεο έρεη σο εμήο : 

ΔΘΙΑΖΕΘ ανηιμωλία ηων διαδίκων. 

ΔΕΥΕΣΑΘ ηην αγωγή. 

ΤΠΟΥΡΕΧΜΕΘ ηο εναγόμενο να αποδέσεηαι ηιρ πποζηκόνηωρ πποζθεπόμενερ ςπηπεζίερ ηων εναγόνηων 
με καηαβολή ηων αποδοσών ηοςρ, όπωρ αςηέρ είσαν διαμοπθωθεί ηην 31-12-2012. 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΘ  ζηο εναγόμενο να σοπηγήζει εξοςζιοδόηηζη ππορ ηην Ενιαία Απσή Πληπωμήρ για ηην 
πληπωμή ηηρ μιζθοδοζίαρ ηων εναγόνηων. 

ΑΠΕΘΚΕΘ ενανηίον ηος εναγόμενος σπημαηική ποινή ποζού ηπιακοζίων (300) εςπώ για κάθε μηνιαία 
παπάβαζη ηος διαηακηικού ηηρ απόθαζηρ για κάθε ενάγονηα. 

ΙΗΡΤΕΘ ηην απόθαζη πποζωπινά εκηελεζηή. 

ΤΛΦΗΦΘΖΕΘ ζηο ζύνολό ηοςρ μεηαξύ ηων διαδίκων ηα δικαζηικά έξοδα. 

Η Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εθθαζαξίδεη ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ  κέρξη ζήκεξα 
ζύκθσλα κε ην δηαηαθηηθό ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ.  

Δπεηδή όκσο ηειεπηαίσο αλέθπςε ζέκα εθαξκνγήο ηνπ λένπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ηνπ Ν.4354/2015, κε ην 
ζθεπηηθό όηη ηα αζθαιηζηηθά κέηξα πνπ θαηέζεζαλ νη εξγαδόκελνη ήηαλ ελαληίνλ ηνπ Ν.4024/2011 θαη ηνπ 
Ν.4093/2012, ελώ ν Ν.4354/2015 είλαη κεηαγελέζηεξνο, θαιείζηε λα απνθαζίζεηε εάλ νη απνθάζεηο ηνπ 
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο είλαη ζε ηζρύ ή πξέπεη λα εθθαζαξηζηεί ε κηζζνδνζία ζην κέιινλ ή θαη 
αλαδξνκηθώο κε βάζε ηνλ Ν.4354/2015. Γηα ην ζθνπό απηό θαη επεηδή ην ζέκα πξνϋπνζέηεη λνκηθέο 
γλώζεηο δεηήζεθε από ηνλ λνκηθό ζύκβνπιν ηεο Γ.Δ.Τ..Α Κηιθίο ζρεηηθή γλσκνδόηεζε.  

Ωο νηθνλνκηθή ππεξεζία ν ιόγνο πνπ δελ εθθαζαξίζακε ηελ κηζζνδνζία κέρξη ηώξα κε ηελ εθαξκνγή 
ηνλ Ν.4354/2015 είλαη όηη ζηελ απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο ηεο 18εο επηεκβξίνπ 
2017 δελ αλαθέξεηαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο θαη ελώ κάιηζηα ήηαλ ήδε ζε εθαξκνγή ν 
Ν.4354/2016 από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016. 

Δλ ζπλερεία πήξε ηνλ ιόγν ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θ. Ηιίαο Αβξακίδεο, ν νπνίνο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γ.. ηελ εμήο γξαπηή εηζήγεζε:  

ύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. 20-301/18-9-2018 Απόθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζπδεηήζεθε ην ζέκα 
εθαξκνγήο λένπ κηζζνινγίνπ, ζύκθσλα κε ην Ν. 4354/2015 (176 /Α΄) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’ «Μηζζνινγηθέο 
ξπζκίζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξώηνπ θαη 
δεύηεξνπ βαζκνύ, ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.), θαζώο 
θαη ησλ Γ.Δ.Κ.Ο. ηνπ θεθ. Α΄ ηνπ λ. 3429/2005 (Α΄ 314) θαη άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο. 

Καηά ηνλ αλσηέξσ λόκν, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη νη ΓΔΤΑ εληάζζνληαη ζηηο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη. 
(άξζξν 7 – πεδίν εθαξκνγήο).  

Γηα ην ιόγν απηό εηζεγνύκαη πξνο ην Γ  

 ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ παξαπάλσ λόκνπ αλαδξνκηθά 
από  1/1/2016, κε παξάιιειε εθθαζάξηζε ηεο κηζζνδνζίαο (ζπκςεθηζκό θαηαβιεζέλησλ κηζζώλ 
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κε θαηαβιεηένπο) θαη εθόζνλ πξνθύςεη  επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζώλ απνδνρώλ, λα 
εθαξκνζηεί ην άξζξν 24 ηνπ ηδίνπ λόκνπ.   

 Σε ρνξήγεζε αλζπγηεηλνύ επηδόκαηνο θαη ζηνπο πδξνλνκείο, επεηδή αζρνινύληαη θαη κε 
πδξαπιηθέο εξγαζίεο ρσξίο ρξήζε κεραλήκαηνο έξγνπ, όπσο θαη νη ινηπνί εξγαδόκελνη ζηελ 
ηερληθή ππεξεζία. (άξζξν 18 ηνπ σο άλσ λόκνπ), 

 Γηα ηνπο θαηόρνπο κεηαπηπρηαθνύ λα γίλεη αθξηβήο εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 3α θαη 
3β  ηνπ ηδίνπ λόκνπ σο πξνο ηελ θαηάηαμε ζε κηζζνινγηθά θιηκάθηα. 

 

Σέινο ηνλ ιόγν πήξε ν Γηεπζπληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θ. Ισάλλεο Παξαγηόο ν νπνίνο 
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη ηελ εθαξκνγή  ηνπ άξζξνπ 27 παξάιιεια κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 
4354/2015,  ην νπνίν άξζξν αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθή δηαθνξά. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζηελ παξνύζα ζπλεδξίαζε ηέζεθε ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηνπ Γ ε γλσκνδόηεζε 
ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πνπ έρεη σο εμήο: 

 
Προς 

ηη Δημοηική Επιτείρηζη 
Ύδρεσζης – Αποτέηεσζης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 
ηακαηίνπ Καληαξηδή, Γηθεγόξνπ ΑΜ-ΓΚ:65 

 
 

ΘΕΜΑ: Μηζζνδνζία κεηά ηελ έθδνζε ησλ ππ΄αξ.182/17, 308/17 θαη 329/17 απνθάζεσλ Μνλ/ινύο 
Πξση/θείνπ Κηιθίο εηδηθήο δηαδηθαζίαο εξγαηηθώλ δηαθνξώλ ζε ζπλδπαζκό κε ην Ν.4354/2015. 

 
 
 

Κιλκίς, 11 Οκηωβρίοσ 2018 
 

Δπί ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο πνπ κνπ εηέζε από ην Γ ηεο ΓΔΤΑΚηιθίο, έρσ ζρεκαηίζεη ηελ εμήο γλώκε 
ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη βάζεη ησλ θαησηέξσ αλαθεξνκέλσλ ηξηώλ απνθάζεσλ αζθαιηζηηθώλ 
κέηξσλ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο θαη ησλ ηξηώλ απνθάζεσλ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο δηαδηθαζίαο εξγαηηθώλ 
δηαθνξώλ πνπ ηέζεθαλ ππ'όςηλ κνπ: 

Δπί αγσγήο δεθαελλέα ππαιιήισλ ηεο ΓΔΤΑΚ (Οπξαλία Καζθακαλίδνπ θιπ) κε ζύκβαζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, εμεδόζε ε ππ΄ αξ. 308/2017 απόθαζε Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 
Κηιθίο-δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ, κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε αγσγή, ππνρξεώζεθε ε ελαγόκελε 
ΓΔΤΑΚ λα απνδέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ησλ ελαγόλησλ κε θαηαβνιή ησλ απνδνρώλ ηνπο, όπσο απηέο είραλ 
δηακνξθσζεί ηελ 31-10-2012 θαη απαγνξεύζεθε ζηελ ελαγνκέλε λα ρνξεγήζεη εμνπζηνδόηεζε ζηελ 
Δληαία Αξρή πιεξσκώλ γηα ηελ πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ελαγόλησλ. Δπίζεο απεηιήζεθε ελαληίνλ 
ηεο ελαγνκέλεο ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαθνζίσλ επξώ γηα θάζε κεληαία παξάβαζε ηνπ δηαηαθηηθνύ ηεο 
απόθαζεο γηα θάζε ελάγνληα. 

Η παξαπάλσ απόθαζε είλαη ακεηάθιεηε, ελώ ζε θάζε πεξίπησζε έρεη θεξπρζεί πξνζσξηλώο 
εθηειεζηή ιόγσ ηεο θύζεσο ηεο δηαθνξάο θαη είλαη άκεζα εθαξκνζηέα. 

Δπί αγσγήο ηνπ ππαιιήινπ ηεο ΓΔΤΑΚ Υξήζηνπ Γηνβαλνύδε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επηρείξεζε κε 
ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, εμεδόζε ε ππ΄ αξ. 329/2017 απόθαζε 
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο-δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ, κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε αγσγή, 
ππνρξεώζεθε ε ελαγόκελε λα απνδέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ελάγνληνο κε θαηαβνιή ησλ απνδνρώλ ηνπ, 
όπσο απηέο είραλ δηακνξθσζεί ηελ 31-10-2012 θαη απαγνξεύζεθε ζηελ ελαγνκέλε λα ρνξεγήζεη 
εμνπζηνδόηεζε ζηελ Δληαία Αξρή πιεξσκώλ γηα ηελ πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ ελάγνληνο. Η 
παξαπάλσ απόθαζε θεξύρζεθε πξνζσξηλώο εθηειεζηή. Δπίζεο απεηιήζεθε ελαληίνλ ηεο ελαγνκέλεο 
ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαθνζίσλ επξώ γηα θάζε κεληαία παξάβαζε ηνπ δηαηαθηηθνύ ηεο απόθαζεο. 

Η παξαπάλσ απόθαζε είλαη ακεηάθιεηε, ελώ ζε θάζε πεξίπησζε έρεη θεξπρζεί πξνζσξηλώο 
εθηειεζηή ιόγσ ηεο θύζεσο ηεο δηαθνξάο θαη είλαη άκεζα εθαξκνζηέα. 

Δπί αγσγήο ησλ δύν ππαιιήισλ ηεο ΓΔΤΑΚ Ηιία Αβξακίδε θαη Κσλ/λνπ Κνξθνηίδε, κε ζύκβαζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, εμεδόζε ε ππ΄ αξ. 182/2017 απόθαζε Μνλνκεινύο 
Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο-δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ, κε ηελ νπνία έγηλε ελ κέξεη δεθηή ε αγσγή, 
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απνξξίθζεθαλ σο κε λόκηκν θαη σο αόξηζην κέξνο ησλ αηηεκάησλ πνπ αθνξνύζε ηελ απνδνρή ησλ 
ππεξεζηώλ ησλ ελαγόλησλ κε θαηαβνιή ησλ απνδνρώλ ηνπο όπσο απηέο είραλ δηακνξθσζεί ηελ 31-10-
2012 θαη απαγνξεύζεθε ζηελ ελαγνκέλε λα ρνξεγήζεη εμνπζηνδόηεζε ζηελ Δληαία Αξρή πιεξσκώλ γηα 
ηελ πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ελαγόλησλ. Η παξαπάλσ απόθαζε θεξύρζεθε πξνζσξηλώο 
εθηειεζηή θαηά ην κέξνο ηεο αγσγήο πνπ έγηλε δεθηό, ελώ ε ΓΔΤΑΚ απνθάζηζε λα κελ αζθήζεη έθεζε, νη 
ελάγνληεο όκσο έρνπλ δηθαίσκα λα αζθήζνπλ έθεζε γηα ην κέξνο ηεο αγσγήο πνπ απνξξίθζεθε. 

Οη αλσηέξσ απνθάζεηο εθδόζεθαλ βάζεη αγσγώλ πνπ αζθήζεθαλ εληόο 30 εκεξώλ από ηε 
δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη αθνξνύζαλ ηηο κεηώζεηο απνδνρώλ βάζεη ησλ 
Ν.4024/11 θαη Ν.4093/12, νπόηε ε εθηειεζηόηεηα θαη ην δεδηθαζκέλν αθνξνύλ ηε κε εθαξκνγή ησλ 
παξαπάλσ λόκσλ ζηνπο ελάγνληεο εξγαδνκέλνπο. Αληηζέησο ε εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ 
(δεύηεξν εληαίν κηζζνιόγην) κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4354/2015, πνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο αλακθηζβήηεηα 
θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ ΓΔΤΑ από 1-1-2016, δελ ηέζεθε ελώπηνλ Γηθαζηεξίσλ κε ηηο αλσηέξσ 
αγσγέο ή κε κεηαγελέζηεξεο (εμ όζσλ γλσξίδσ) θαη δελ θξίζεθε δηθαζηηθώο, ώζηε ην δεδηθαζκέλν λα 
εθηείλεηαη θαη΄άξζξα 321 επ. ΚΠνιΓ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.4354/15. 

Καηά ζπλέπεηα ε Δπηρείξεζε νθείιεη δηα ηεο αξκόδηαο Γλζεο Οηθνλνκηθώλ λα πξνβεί ζε εμέηαζε ησλ 
απνδνρώλ πνπ θαηέβαιε ηα πξνεγνύκελα έηε δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ από ηελ 1-
1-2016 ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ ηξεηο απνθάζεηο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο 
θαη λα αλαδεηήζεη ηηο δηαθνξέο πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθύςνπλ ζε ζρέζε κε ηηο εθεμήο κεησκέλεο 
απνδνρέο πνπ ζα έπξεπε λα είραλ ιάβεη δπλάκεη ηνπ Ν.4354/15. 

Οη απνδνρέο πνπ ηνπο θαηαβιήζεθαλ πξνζσξηλώο κέρξη 31-12-2015 δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ 
αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, ηαπηίδνληαη κε ηηο απνδνρέο πνπ ζα έπξεπε λα ιάβνπλ δπλάκεη ησλ εθηειεζηώλ 
απνθάζεσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο, νπόηε δελ ηίζεηαη ζέκα επηζηξνθήο ρξεκάησλ από ηνπο 
εξγαδνκέλνπο. 

Δηδηθώο όζνλ αθνξά ηνπο εξγαδνκέλνπο Ηιία Αβξακίδε θαη Κσλ/λν Κνξθνηίδε, ησλ νπνίσλ ε αγσγή 
έρεη απνξξηθζεί ελ κέξεη σο αόξηζηε θαηά ην αίηεκα ηεο θαηαβνιήο ησλ απνδνρώλ πνπ ειάκβαλαλ ζηηο 
31-10-2012, ε αλαδήηεζε ησλ δηαθνξώλ ησλ απνδνρώλ, ζα πξέπεη λα αλαηξέμεη ζην ρξόλν εθαξκνγήο 
από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο ππ΄ αξ. 194/2014 απόθαζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ Πξσηνδηθείνπ 
Κηιθίο. 

Ο αλσηέξσ ππνινγηζκόο ησλ δηαθνξώλ ησλ απνδνρώλ ζα δηελεξγεζεί θαηόπηλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
Ν.4354/2015 θαη ηδηαίηεξα ηνπ άξζξνπ 27 πνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη όρη δπλεηηθή. 

Δηδηθόηεξα: 
ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 πεξίπη.ζη' Ν.4354/15,  νη εξγαδόκελνη ησλ ΓΔΤΑ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ σο άλσ λόκνπ. 
ην άξζξν 13 νξίδεηαη: Οη κεληαίεο ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ ππαιιήινπ απνηεινύληαη από ην βαζηθό 

κηζζό, ηα επηδόκαηα θαη ηηο παξνρέο ησλ άξζξσλ 15, 16, 17, 18 θαη 19 ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο 
ρνξήγεζήο ηνπο, θαζώο θαη ηελ πξνζσπηθή δηάθνξά ηνπ άξζξνπ 27. 

Δπίζεο ζην άξζξν 27 ηνπ Ν.4354/2015 νξίδεηαη: 
1. ε πεξίπησζε πνπ από ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ απηνύ πξνθύπηνπλ βαζηθόο κηζζόο 

ή ηαθηηθέο κεληαίεο απνδνρέο ρακειόηεξεο από απηέο πνπ δηθαηνύληαλ ν ππάιιεινο ζηηο 31.12.2015, ε 

δηαθνξά δηαηεξείηαη σο πξνζσπηθή. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο δελ ιακβάλεηαη 

ππόςε ε νηθνγελεηαθή παξνρή θαη ην επίδνκα ζέζεο επζύλεο. Σν επίδνκα απηό ιακβάλεηαη ππόςε γηα 

ηνλ ππνινγηζκό ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηηο απνδνρέο ηνπ 

ππαιιήινπ ηνλ ηειεπηαίν κήλα πξηλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο αιιά δελ πξνβιέπεηαη ε εθ 

λένπ ρνξήγεζε ηνπ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο. Η λέα απηή πξνζσπηθή δηάθνξά 

κεηώλεηαη από νπνηαδήπνηε κειινληηθή αύμεζε ησλ απνδνρώλ ηνπ ππάιιεινπ πιελ ηεο ρνξήγεζεο 

επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο θαη ηεο πξνσζεκέλεο εμέιημεο. Σπρόλ αύμεζε ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο 

θαηαβάιιεηαη ζην αθέξαην. 

2. ε πεξίπησζε πνπ από ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ απηνύ πξνθύπηεη βαζηθόο κηζζόο 

πςειόηεξνο από απηόλ πνπ ειάκβαλε ν ππάιιεινο ζηηο 31,12.2015, ε αύμεζε πνπ πξνθύπηεη ρνξεγείηαη 

ζε ηζόπνζεο δόζεηο ζε ρξνληθό δηάζηεκά ηεζζάξσλ (4) εηώλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη ινηπέο ηαθηηθέο 

κεληαίεο απνδνρέο ηνπ ππάιιεινπ, πιελ ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ, ζπγθξίλνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

παξαγξάθνπ 1. Σπρόλ αύμεζε ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο θαηαβάιιεηαη ζην αθέξαην. 

Σέινο ζύκθσλα κε ην άξζξν 29 θαζνξίδεηαη: 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 νξίδεηαη όηη ε επζύλε γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο αλήθεη ζηνπο εθθαζαξηζηέο ησλ απνδνρώλ ησλ ππαιιήισλ. 

Δπηπιένλ, ζηελ παξ. 2 πξνβιέπεηαη όηη ε παξαθνινύζεζε ηεο νξζήο θαη νκνηόκνξθεο εθαξκνγήο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ λόκνπ, δηελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Δηζνδεκαηηθήο 
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Πνιηηηθήο ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο κε ηελ παξνρή νδεγηώλ θαη εγθπθιίσλ, κέζσ επηηόπησλ 

επαιεζεύζεσλ, θαζώο θαη κε ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ησλ ππαιιήισλ ηεο ζε ειέγρνπο πνπ 

δηελεξγνύληαη από ηνπο πξνβιεπόκελνπο ειεγθηηθνύο θνξείο. 

ύκθσλα κε ην δηαηαθηηθό ησλ ππ΄ αξ. 308/17 θαη 329/17 εθηειεζηέσλ απνθάζεσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ 
Κηιθίο, ε ελαγνκέλε επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ζηνπο αληίζηνηρνπο ελάγνληεο εξγαδνκέλνπο 
ηηο απνδνρέο όπσο απηέο είραλ δηακνξθσζεί ζηηο 31-10-2012. Οη αλσηέξσ απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην δηαηαθηηθό ησλ δύν ζεηηθώλ δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ γηα ηνπο δεθαελλέα εξγαδνκέλνπο θαη ηνλ 
Υξ.Γησβαλνύδε, ήηνη βαζηθόο κηζζόο θαη επηδόκαηα, πξνθύπηνπλ επζέσο από ηηο κηζζνδνηηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2012 όπσο είραλ εγθξηζεί πηζαλόηαηα από ηελ αξκόδηα ππεξεζία 
Δπηηξόπνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ λ.Κηιθίο, κε όπνην επίδνκα πεξηιακβαλόηαλ ηόηε, όπσο απηέο 
ζπλέρηζαλ λα θαηαβάιινληαη ζην ελδηάκεζν ρξνληθό δηάζηεκα δπλάκεη ησλ πξνζσξηλήο ηζρύνο 
ππ΄αξ.103/2014 θαη 193/2014 απνθάζεσλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ κέρξη ηελ 31-12-2015, πνπ απνηειεί ην 
θξίζηκν ρξνληθό ζεκείν ζύκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν.4354/15 γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πξνζσπηθήο 
δηαθνξάο. 

Αληηζέησο γηα ηνπο Η.Αβξακίδε θαη Κ.Κνξθνηίδε, πνπ απεξξίθζε σο αόξηζηε ε αγσγή ηνπο θαηά ην 
κέξνο ηεο ζπλέρηζεο θαηαβνιήο ησλ απνδνρώλ όπσο είραλ δηακνξθσζεί ζηηο 31-10-2012, ε θαηαβνιή 
ηνπο δπλάκεη ηεο ππ΄αξ. 194/2014 απόθαζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο, δελ απνηειεί 
πιένλ λόκηκε αηηία, θαζόηη είρε ην ραξαθηήξα πξνζσξηλήο ξύζκηζεο θαηάζηαζεο θαη είρε ηζρύ κέρξη ηελ 
έθδνζε απόθαζεο επί αγσγήο εηδηθήο δηαδηθαζίαο εξγαηηθώλ δηαθνξώλ, ε δε ζρεηηθή ππ΄αξ. 182/2017 
απόθαζε Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο δηαδηθαζίαο εξγ.δηαθνξώλ, ήηαλ απνξξηπηηθή ζ΄απηό ην 
αίηεκα, αζρέησο εάλ ε απόξξηςε αθνξνύζε ιόγνπο δηθνλνκηθνύο εμαηηίαο ανξηζηίαο  ηνπ δηθνγξάθνπ. 
Δπνκέλσο εηδηθώο γηα ηνπο αλσηέξσ δύν ππαιιήινπο, πιένλ ηνπ ελδερόκελνπ ζέκαηνο επηζηξνθήο ηεο 
δηαθνξάο αλώηεξσλ θαηαβιεζέλησλ κηζζώλ από ηνπο κεησκέλνπο πνπ ίζσο ζα έπξεπε λα ηνπο είραλ 
θαηαβιεζεί εθόζνλ δελ είρε ελδηακέζσο εθδνζεί απόθαζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, ν ππνινγηζκόο ηεο 
πξνζσπηθήο δηαθνξάο θαη΄άξζξν 27 ζα πξαγκαηνπνηεζεί επί ηε βάζεη ησλ ίζσο κεησκέλσλ απνδνρώλ 
πνπ ζα έπξεπε λα ειάκβαλαλ ζηηο 31-12-2015 εάλ δελ είρε εθδνζεί απόθαζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη 
όρη βάζεη ησλ απνδνρώλ πνπ πξαγκαηηθώο ηνπο θαηεβιήζεζαλ ζηηο 31-12-2015, θαζόηη πξνθύπηεη 
ζήκεξα όηη ε απόθαζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ πνπ λνκηκνπνηνύζε ηελ πξνζσξηλή θαηαβνιή ηνπο ηνλ 
Γεθέκβξην 2015, δελ ηζρύεη, θαζόζνλ ηζρύεη ε λεώηεξε απνξξηπηηθή απόθαζε πνπ έθξηλε ηελ δηαθνξά 
θαη δελ ξύζκηζε απιώο ηελ θαηάζηαζε πξνζσξηλά. 

Η επηζηξνθή ησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ηκεκαηηθώο, κε παξαθξάηεζε πνζνζηνύ 
1/10 ησλ απνδνρώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 Ν.4354/15. 

 
Η παξνύζα απνηειεί γλώκε ηνπ ζπληάμαληνο βαζηδόκελε ζηελ νηθεία λνκνζεζία θαη ζηα έγγξαθα πνπ 

ηέζεθαλ ζηε δηάζεζή κνπ, δύλαηαη λα πεξηέρεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πξνο ηελ εληνιέα κνπ 
ΓΔΤΑΚηιθίο θαη δελ απνηειεί δεκόζην έγγξαθν θαζώο αθνξά ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο, 
γη΄απηό θαη δελ δύλαηαη λα ρνξεγεζεί ζε ηδηώηε. 

Δάλ παξόια ηαύηα βξεζεί γηα νηνλδήπνηε ιόγν ζηελ θαηνρή ηξίηνπ πξνζώπνπ, απαγνξεύεηαη ξεηώο 
ε ρξήζε ηεο είηε εμσδίθσο, είηε δηθαζηηθώο, ρσξίο ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ ζπληάθηε. 

 
 

ν Ννκηθόο ύκβνπινο 
ηνπ Γήκνπ Κηιθίο 

 
 

ηακάηηνο Καληαξηδήο 
ΓΙΚΗΓΟΡΟ 

 
 

 
 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

 Σελ κε αξηζκό 20-301/18-9-2018 Απόθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ηίηιν: «Δθαξκνγή λένπ 

κηζζνινγίνπ», 

 Σν Ν. 4354/2015 (176 /Α΄) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’ «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξώηνπ θαη δεύηεξνπ 

βαζκνύ, ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.), 
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 Σν Ν. 3429/2005(Α΄ 314) 

 Σελ γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηακαηίνπ Καληαξηδή, 

 
 

Αποθάζιζε ομόθωνα και εγκπίνει  
 

 

 Απνδέρεηαη ηελ από 11-10-2018  γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ. 
 

 Γηαπηζηώλεη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 29 Ν.4354/15 θαη ηε ζρεηηθή γλσκνδόηεζε 
λνκ.ζπκβνύινπ, δελ απόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ λα 
απνθαζίζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ  θαη ησλ δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ, αιιά ν 
κόλνο αξκόδηνο είλαη ν εθθαζαξηζηήο ησλ απνδνρώλ ησλ ππαιιήισλ.  
 
 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-342/16.10.2018 
 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 

Γεκήηξηνο ηζκαλίδεο 
Γήκαξρνο Κηιθίο 

 
 
 

 
  
, 

 
 

 

 


