
   

   

Αξηζκφο 4741/2014  

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ  

ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ  

πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2014, κε ηελ εμήο ζχλζεζε: ση. 

Ρίδνο, Πξφεδξνο, Αζ. Ράληνο, Δ. αξπ, Αληηπξφεδξνη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, Υξ. 

Ράκκνο, Ν. Μαξθνπιάθεο, Γ. Μαξηλάθεο, Γ. Παπαγεσξγίνπ, Μ. Βειαξάο, Ισ. Μαληδνπξάλεο, 

Αηθ. αθειιαξνπνχινπ, Αηθ. Υξηζηνθνξίδνπ, Α.-Γ. Βψξνο, Γ. Πνηακηάο, Δ. Νίθα, Δ. 

Αλησλφπνπινο, Γ. Σζηκέθαο, Α. Νηέκζηαο, π. Υξπζηθνπνχινπ, Μ. Παπαδνπνχινπ, Δ. 

Κνπζηνπξήο, Κ. Κνπζνχιεο, Α. Υιακπέα, Π. Μπξαΐκε, Π. Υακάθνο, Α.Μ. Παπαδεκεηξίνπ, Β. 

Κίληδηνπ, Δι. Παπαδεκεηξίνπ, χκβνπινη, Μ. Αζαλαζνπνχινπ, η. Λακπξνπνχινπ, Γ. 

Σνκαξάο, Πάξεδξνη. Απφ ηνπο αλσηέξσ νη χκβνπινη Γ. Πνηακηάο θαη Α. Υιακπέα, θαζψο θαη 

ε Πάξεδξνο Μ. Αζαλαζνπνχινπ κεηέρνπλ σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 

παξ. 2 ηνπ λ. 3719/2008. Γξακκαηέαο ε Μ. Παπαζαξάληε.  

Γηα λα δηθάζεη ηελ απφ 25 Μαΐνπ 2013 αγσγή:  

ησλ: 1) Δπζηάζηνπ Δπζηαζφπνπινπ, θαηνίθνπ Αιίκνπ Αηηηθήο (Κ. Μεηαμά 11), 2) Διέλεο 

Καξακαιέγθνπ, θαηνίθνπ Υνιαξγνχ Αηηηθήο (Β. Μειά 2) θαη 3) Ισάλλε Σδνχηδα, θαηνίθνπ 

Αζελψλ (Καξλεάδνπ 37), νη νπνίνη παξέζηεζαλ κε ηνλ δηθεγφξν π. Βιαρφπνπιν (Α.Μ. 

17001), πνπ ηνλ δηφξηζαλ κε πιεξεμνχζην,  

θαηά ησλ: 1) Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην νπνίν παξέζηε κε ηνλ 

δηθεγφξν Ηιία Μηθξνπιέα (Α.Μ. 19434), πνπ ηνλ δηφξηζε κε πιεξεμνχζην ν Πξχηαλεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη 2) Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο δελ παξέζηε.  

Η πην πάλσ αγσγή εηζάγεηαη ζηελ Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαηφπηλ ηεο ππ’ 

αξηζκ. 2705/2014 παξαπεκπηηθήο απνθάζεσο ηνπ η΄ Σκήκαηνο θαη ηεο απφ 9 Οθησβξίνπ 

2013 πξάμεσο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 3900/2010 θαη θαηφπηλ ηεο απφ 8 

Απγνχζηνπ 2014 πξάμεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.  

Με ηελ αγσγή απηή νη ελάγνληεο επηδηψθνπλ λα αλαγλσξηζζεί ε εηο νιφθιεξνλ ππνρξέσζε ησλ 

ελαγφκελσλ λα ηνπο θαηαβάιινπλ ηα αλαθεξφκελα ζ’ απηή πνζά.  

Η εθδίθαζε άξρηζε κε ηελ αλάγλσζε ηεο παξαπεκπηηθήο απνθάζεσο, ε νπνία επέρεη ζέζε 

εηζεγήζεσο απφ ηελ Δηζεγήηξηα, χκβνπιν Δι. Παπαδεκεηξίνπ.  

Καηφπηλ ην δηθαζηήξην άθνπζε ηνλ πιεξεμνχζην ησλ ελαγφλησλ, ν νπνίνο αλέπηπμε θαη 

πξνθνξηθά ηνπο πξνβαιιφκελνπο ιφγνπο αγσγήο θαη δήηεζε λα γίλεη δεθηή ε αγσγή θαη ηνλ 

πιεξεμνχζην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ν νπνίνο δήηεζε ηελ απφξξηςή ηεο.  

Μεηά ηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην δηθαζηήξην ζπλήιζε ζε δηάζθεςε ζε αίζνπζα ηνπ 
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1. Δπεηδή, ιφγσ θσιχκαηνο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3719/2008 (Α΄ 241), ηνπ 

πκβνχινπ Υξήζηνπ Ράκκνπ, ηαθηηθνχ κέινπο ηεο ζχλζεζεο πνπ εθδίθαζε ηελ ππφζεζε, ζηε 

δηάζθεςε έιαβε κέξνο αλη’ απηήο, σο ηαθηηθφ κέινο, ν χκβνπινο Γεψξγηνο Πνηακηάο, 

αλαπιεξσκαηηθφ, κέρξη ηψξα, κέινο ηεο ζχλζεζεο.  

2. Δπεηδή, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3900/2010 (ΦΔΚ Α΄ 213), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 1 θαη ηελ πξνζζήθε παξ. 3 κε ην άξζξν 40 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 

4055/2012 (Α΄ 51), νξίδεηαη φηη: «1. Οπνηνδήπνηε έλδηθν βνήζεκα ή κέζν ελψπηνλ 

νπνηνπδήπνηε ηαθηηθνχ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ κπνξεί λα εηζαρζεί ζην πκβνχιην ηεο 



Δπηθξαηείαο κε πξάμε ηξηκεινχο επηηξνπήο, απνηεινχκελεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ, ηνλ 

αξραηφηεξν Αληηπξφεδξν θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ θαζ’ χιελ Σκήκαηνο, χζηεξα απφ 

αίηεκα ελφο ησλ δηαδίθσλ ή ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, φηαλ κε 

απηφ ηίζεηαη δήηεκα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη ζπλέπεηεο γηα επξχηεξν θχθιν 

πξνζψπσλ... Η πξάμε ηεο Δπηηξνπήο δεκνζηεχεηαη ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελψλ 

θαη ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή εθδίθαζεο ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ, ζηηο νπνίεο ηίζεηαη ην ίδην 

δήηεκα. Η αλαζηνιή δελ θαηαιακβάλεη ηελ πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία. Μεηά ηελ 

επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο κπνξεί λα παξαπέκςεη ην έλδηθν κέζν ή 

βνήζεκα ζην αξκφδην ηαθηηθφ δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην. Η απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο δεζκεχεη ηνπο δηαδίθνπο ηεο ελψπηνλ ηνπ δίθεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη παξεκβάληεο. ηε δίθε ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κπνξεί λα παξέκβεη 

θάζε δηάδηθνο ζε εθθξεκή δίθε, ζηελ νπνία ηίζεηαη ην ίδην σο άλσ δήηεκα, θαη λα πξνβάιεη 

ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ζρεηηθά κε ην δήηεκα απηφ... 2. Όηαλ δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην 

επηιακβάλεηαη ππφζεζεο, ζηελ νπνία αλαθχπηεη ηέηνην δήηεκα, κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, πνπ 

δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθα κέζα, λα ππνβάιεη ζρεηηθφ πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ζην πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. Η 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην δηθαζηήξην πνπ ππέβαιε 

ην εξψηεκα θαη δεζκεχεη ηνπο παξεκβάληεο ελψπηνλ ηνπ. 3. Μεηά ηελ επίιπζε δεηήκαηνο θαηά 

ηε δηαδηθαζία ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, νη ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ είρε αλαζηαιεί ε 

εθδίθαζε, πνπ ζέηνπλ κφλν απηφ ην δήηεκα, εηζάγνληαη ππνρξεσηηθά πξνο θξίζε ζε ζπκβνχιην 

θαηά ηα άξζξα 34Α θαη 34Β ηνπ π.δ. 18/1989 θαη 126Α ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηθνλνκίαο...».  

3. Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3900/2010 εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηεο 

πξφηππεο ή «πηινηηθήο» δίθεο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο γηα δεηήκαηα 

γεληθνηέξνπ ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ κεγάιν αξηζκφ δηαθνξψλ κε 

ηνλ θίλδπλν λα εθδνζνχλ αληηθαηηθέο απνθάζεηο θαη λα ππάξμεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε γηα 

ηνπο δηαδίθνπο ελψπηνλ ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαδίθνπο θαη ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα λα απεπζχλνληαη απ’ 

επζείαο ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ψζηε απηφ λα επηιχεη ηα ζρεηηθά δεηήκαηα, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ ελφηεηα ηεο λνκνινγίαο θαη ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ (βι. ζρεηηθή 

αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ).  

4. Δπεηδή, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, κε ηελ απφ 9.10.2013 πξάμε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο 

ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ. 3900/2010, πνπ δεκνζηεχζεθε πξνζεθφλησο ζε δχν αζελατθέο 

εθεκεξίδεο, έγηλε δεθηή ε απφ 30.5.2013 αίηεζε ησλ ελαγφλησλ λα εηζαρζεί πξνο εθδίθαζε 

ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ε θαηαηεζείζα ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Αζελψλ 

απφ 29.5.2013 (Γ.Α.Κ. 14163/2013) αγσγή ηνπο, κε ηελ νπνία, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ σο 

άλσ πξάμε ηεο Δπηηξνπήο, ηίζεηαη ην γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο δήηεκα ηεο 

ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ δηαηάμεσλ πνπ ζεζπίδνπλ πεξηθνπέο απνδνρψλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 

ιεηηνπξγψλ. Η αγσγή απηή παξαπέκθζεθε, ηειηθψο, κε ηελ 2705/2014 απφθαζε ηνπ η΄ 

Σκήκαηνο, επηακεινχο ζπλζέζεσο, ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

14 παξ. 2 εδ. α΄ ηνπ π.δ/ηνο 18/1989 (Α΄ 8), ιφγσ ηεο κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ηηζεκέλσλ 

κε απηή δεηεκάησλ.  

5. Δπεηδή, εηδηθφηεξα, κε ηελ θξηλφκελε αγσγή δεηείηαη λα αλαγλσξηζζεί ε εηο νιφθιεξνλ 

ππνρξέσζε ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ λα θαηαβάινπλ, κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο, ζηνλ πξψην απφ ηνπο ελάγνληεο 

(Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ σο άλσ Παλεπηζηεκίνπ, Πξφεδξν ηεο 

Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Γηδαθηηθνχ θαη 

Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ -ΠΟΓΔΠ- ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ) ην πνζφ ησλ 

3.426,93 επξψ, ζηε δεχηεξε (Καζεγήηξηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο ΠΟΓΔΠ) ην πνζφ ησλ 6.801,66 επξψ θαη ζηνλ 



ηξίην (Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ απηνχ Παλεπηζηεκίνπ, ηακία ηεο 

Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο ΠΟΓΔΠ) ην πνζφ ησλ 4.100,49 επξψ, πνπ αληηζηνηρνχλ, φπσο 

ππνζηεξίδνπλ, ζε πεξηθνπείζεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ηνπο, ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 

1.8.2012 έσο 30.4.2013, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο 17, ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1, ηεο 

παξαγξάθνπ Γ, ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 

νηθ.2/83408/022/14.11.2012 απνθάζεσο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Καηά ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπο, νη δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ αληίθεηληαη ζηα άξζξα 4 παξ. 1 θαη 5, 2 παξ. 

1, 5 παξ. 1, 25 παξ. 1, 16 θαη 17, 74 παξ. 5 θαη 80 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, θαζψο θαη ζην 

Πξψην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο Δ..Γ.Α.  

6. Δπεηδή, νη ελάγνληεο νκνδηθνχλ παξαδεθηψο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 115 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (λ. 2717/1999, Α΄ 97), φπσο ε παξάγξαθνο απηή ηζρχεη κεηά ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηεο κε ην άξζξν 22 παξ. 1 ηνπ λ. 3226/2004 (Α΄ 24), πνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε 

θνηλήο αγσγήο απφ πεξηζζφηεξα πξφζσπα, εθφζνλ, κεηαμχ άιισλ, ηα δηθαηψκαηά ηνπο 

ζηεξίδνληαη ζε φκνηα, θαηά ηα νπζηψδε, λνκηθή θαη πξαγκαηηθή βάζε.  

7. Δπεηδή, ζην άξζξν 105 Δηζ.Ν.Α.Κ. (π.δ. 456/1984, Α΄ 164) νξίδεηαη φηη: «Γηα παξάλνκεο 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο 

πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, ην Γεκφζην ελέρεηαη ζε απνδεκίσζε, εθηφο αλ ε πξάμε ή ε παξάιεηςε 

έγηλε θαηά παξάβαζε δηάηαμεο πνπ ππάξρεη γηα ράξε ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο. …» θαη ζην 

άξζξν 106 Δηζ.Ν.Α.Κ. φηη: «Οη δηαηάμεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ άξζξσλ εθαξκφδνληαη θαη γηα 

ηελ επζχλε ησλ δήκσλ … ή ησλ άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ απφ πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπο».  

8. Δπεηδή, θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 105 Δηζ.Ν.Α.Κ., γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί 

επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ πξνο απνδεκίσζε ιφγσ πξάμεσο ή παξαιείςεσο ησλ νξγάλσλ ηνπ θαηά 

ηελ άζθεζε ηεο αλαηεζεηκέλεο ζ’ απηά δεκφζηαο εμνπζίαο, απαηηείηαη, κεηαμχ άιισλ, ε πξάμε 

ή παξάιεηςε λα είλαη παξάλνκε. Δθ ηνπ φηη δε ν λνκνζέηεο είηε κε λφκν είηε κε δηνηθεηηθή 

θαλνληζηηθή πξάμε πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε λφκνπ, θαζνξίδεη γεληθφηεξα ηνπο φξνπο 

ηνπ αδίθνπ, παξέπεηαη φηη δελ κπνξεί λα πξνθχςεη, έζησ θαη αλ πξνθαιείηαη δεκία ζε ηξίην, 

επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ πξνο απνδεκίσζε, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Δηζ.Ν.Α.Κ. απφ 

ηελ εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο λνκνζέηεζε κε ηα αξκφδηα απηήο φξγαλα ή απφ ηελ παξάιεηςε 

ησλ νξγάλσλ απηψλ λα λνκνζεηήζνπλ, εθηφο αλ απφ ηε λνκνζέηεζε ή ηελ παξάιεηςή ηεο 

γελλάηαη αληίζεζε πξνο θαλφλεο δηθαίνπ ππέξηεξεο ηππηθήο ηζρχνο (πξβι. ηΔ 3901/2013, 

2544/2013 7κ., 730/2010, 1038/2006 7κ.). ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, επζχλε ηνπ 

Γεκνζίνπ πξνο απνδεκίσζε ηνπ δεκησζέληνο γελλάηαη κφλν αλ νη επηδήκηεο ζπλέπεηεο 

επέξρνληαη απεπζείαο απφ ηελ επίκαρε δηάηαμε, πξηλ θαη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε 

εθαξκνγή ηεο κε πξάμε ηεο Γηνίθεζεο. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο νη επηδήκηεο 

ζπλέπεηεο επέξρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πην πάλσ θαλφλα δηθαίνπ, δειαδή απφ ηελ πξάμε 

ηεο Γηνίθεζεο πνπ ηνλ εθαξκφδεη ζηελ αηνκηθή πεξίπησζε, ε επζχλε έλαληη ηνπ δεκησζέληνο 

πξνθχπηεη φρη απφ ηνλ θαλφλα δηθαίνπ αιιά απφ ηελ ηειεπηαία απηή πξάμε (πξβι. ηΔ 

3901/2013, 450/2013 7κ., 2773/2010 7κ., 3093/2009, 1038/2006 7κ.). Δμάιινπ, γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο επζχλεο πξνο απνδεκίσζε απαηηείηαη, κεηαμχ άιισλ, λα ππάξρεη αηηηψδεο 

ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο ή πιηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο 

επειζνχζαο δεκίαο. Ο ζχλδεζκνο απηφο πθίζηαηαη φηαλ, ζχκθσλα κε ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο 

πείξαο, ε θεξφκελε σο δεκηνγφλνο πξάμε ή παξάιεηςε ή πιηθή ελέξγεηα, θαηά ηελ ζπλήζε 

πνξεία ησλ πξαγκάησλ θαη ελ φςεη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο ήηαλ 

εμ αληηθεηκέλνπ ηθαλή θαη πξφζθνξε λα επηθέξεη ην δεκηνγφλν γεγνλφο (πξβι. ηΔ 4100/2012, 

3124/2011).  

9. Δπεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη αμηψζεηο ησλ ελαγφλησλ αθνξνχλ πεξηθνπείζεο 

απνδνρέο ηνπο, ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 1.8.2012 έσο 30.4.2013, νη νπνίεο εγέλνλην βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο 17, ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1, ηεο παξαγξάθνπ Γ, ηνπ άξζξνπ 

πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ.2/83408/0022/ 14.11.2012 απφθαζεο ηνπ 



Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο, είλαη 

αληηζπληαγκαηηθέο θαη αληίζεηεο ζην Πξψην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο Δ..Γ.Α., έηπραλ δε 

εθαξκνγήο απφ φξγαλα ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ απνδνρψλ ηνπο, θαηά ην σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. Δλφςεη ηνχησλ θαη ησλ 

φζσλ έγηλαλ δεθηά ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ηφζν ην Διιεληθφ Γεκφζην, φζν θαη ην Δζληθφ 

θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ λνκηκνπνηνχληαη παζεηηθψο ζηελ παξνχζα δίθε, 

εθφζνλ νη αμηψζεηο ησλ ελαγφλησλ εξείδνληαη ζηελ, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο, αληίζεζε 

πξνο θαλφλεο δηθαίνπ ππέξηεξεο ηππηθήο ηζρχνο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ 

απφ ην πξψην, έρνληαο επξχηεξεο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηε δηακφξθσζε ησλ εθ λένπ 

κεηνχκελσλ απνδνρψλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι., εθαξκφζζεθαλ δε απφ ην δεχηεξν, 

θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνδνρψλ ησλ ελαγφλησλ, πνπ ηνπο θαηαβιήζεθαλ κεησκέλεο, γηα ην 

σο άλσ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηά ζπλέπεηα, ν ηζρπξηζκφο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ φηη δελ λνκηκνπνηείηαη παζεηηθψο ζηελ παξνχζα δίθε 

πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο.  

10. Δπεηδή, ζην άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεηαη φηη: «1. Η ηέρλε θαη ε επηζηήκε, ε έξεπλα 

θαη ε δηδαζθαιία είλαη ειεχζεξεο, ε αλάπηπμε θαη ε πξναγσγή ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 

Κξάηνπο. Η αθαδεκατθή ειεπζεξία θαη ε ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο δελ απαιιάζζνπλ απφ ην 

θαζήθνλ ηεο ππαθνήο ζην χληαγκα. 2. Η παηδεία απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο θαη 

έρεη ζθνπφ ηελ εζηθή, πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη θπζηθή αγσγή ησλ Διιήλσλ, ηελ 

αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηε δηάπιαζή ηνπο ζε ειεχζεξνπο θαη 

ππεχζπλνπο πνιίηεο. 3… 4… 5. Η αλψηαηε εθπαίδεπζε παξέρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηδξχκαηα 

πνπ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ κε πιήξε απηνδηνίθεζε. Σα ηδξχκαηα απηά 

ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Κξάηνπο έρνπλ δηθαίσκα λα εληζρχνληαη νηθνλνκηθά απφ απηφ θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο πνπ αθνξνχλ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο... 6. Οη θαζεγεηέο 

ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί. Σν ππφινηπν δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπο επηηειεί επίζεο δεκφζην ιεηηνχξγεκα, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ λφκνο νξίδεη. 

Σα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε φισλ απηψλ ησλ πξνζψπσλ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο 

ησλ νηθείσλ ηδξπκάησλ. Οη θαζεγεηέο ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ δελ κπνξνχλ 

λα παπζνχλ πξνηνχ ιήμεη ζχκθσλα κε ην λφκν ν ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπο παξά κφλν κε ηηο 

νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 88 παξάγξαθνο 4 θαη χζηεξα απφ 

απφθαζε ζπκβνπιίνπ πνπ απνηειείηαη θαηά πιεηνςεθία απφ αλψηαηνπο δηθαζηηθνχο 

ιεηηνπξγνχο, φπσο λφκνο νξίδεη. Νφκνο νξίδεη ην φξην ηεο ειηθίαο ησλ θαζεγεηψλ ησλ 

αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ· εσζφηνπ εθδνζεί ν λφκνο απηφο νη θαζεγεηέο πνπ 

ππεξεηνχλ απνρσξνχλ απηνδηθαίσο κφιηο ιήμεη ηνπ αθαδεκατθφ έηνο κέζα ζην νπνίν 

ζπκπιεξψλνπλ ην εμεθνζηφ έβδνκν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 7… 8… 9…».  

11. Δπεηδή, κε ηηο πξνπαξαηεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο θαηνρπξψλεηαη 

ε ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο σο ζεκειηψδεο ζθνπφο ηνπ θξάηνπο θαη θαζνξίδνληαη νη 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θαη νη αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ παξνρή ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο, γηα ηελ νπνία ζεζπίδνληαη ζπγθεθξηκέλα νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά πιαίζηα, 

πνπ νξηνζεηνχλ ηε δξάζε φρη κφλν ηεο δηνίθεζεο, αιιά θαη ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε θαηά ηελ απφ 

απηφλ ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ. Καηά ηελ έλλνηα ησλ ζπληαγκαηηθψλ απηψλ δηαηάμεσλ, 

ε αλψηαηε εθπαίδεπζε, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε πξναγσγή θαη κεηάδνζε ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία, παξέρεηαη απφ ίδηα θαη απηνηειή ηδξχκαηα, πνπ 

απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζχκθσλα αθελφο κελ κε ηελ αξρή ηεο 

αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο, αθεηέξνπ δε κε ηελ αξρή ηεο πιήξνπο απηνδηνίθεζεο ησλ ηδξπκάησλ 

απηψλ. Δηδηθφηεξα, ε αξρή ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο εγγπάηαη ηελ αδέζκεπηε επηζηεκνληθή 

ζθέςε, έξεπλα θαη δηδαζθαιία θαη λνείηαη φρη κφλν σο αηνκηθφ δηθαίσκα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ 

εξεπλεηή ή δηδαζθάινπ, αιιά θαη σο ζεζκηθή εγγχεζε, σο νξγαλσκέλε δειαδή 

δξαζηεξηφηεηα, αλαπηπζζφκελε, ζχκθσλα κε θαλφλεο πνπ ζεζπίδεη θαη κε κέζα πνπ παξέρεη 

ην θξάηνο, κέζα ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (πξβι. 



ηΔ 41/2013 Οινκ. ζθ. 9, 2786-2798/1984 Οινκ., 982/2012 ζθ. 15, 2303/2011 7κ. ζθ. 5, 

338/2011 7κ. ζθ. 8, 1672/2009 ζθ. 9, 411/2008 7κ. ζθ. 9). Πξνο εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ 

απηψλ ην Κξάηνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία ππνδνκή, λα δηαζέηεη ηα 

απαξαίηεηα νηθνλνκηθά κέζα θαη λα δηαζθαιίδεη ηηο ελ γέλεη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αθψιπηε 

άζθεζε απφ ηα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. ηεο δηδαθηηθήο θαη εξεπλεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, 

φπσο ξεηά νξίδεηαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο, 

θαζηεξψλνληαο «δηθαίσκα» ησλ Α.Δ.Ι. λα εληζρχνληαη νηθνλνκηθά απφ ην Κξάηνο (πξβι. ηΔ 

4009/2000 7κ. ζθ. 6, 4008/2000 7κ. ζθ. 7, 4006/2000 7κ. ζθ. 7, 3913/2000 ζθ. 6, 3914/2000 

ζθ. 6, 3904/2000 ζθ. 6). Σα κέιε Γ.Δ.Π. αλαγλσξίδνληαη, ελφςεη ηεο απνζηνιήο ηνπο σο 

αθαδεκατθψλ δηδαζθάισλ θαη εξεπλεηψλ, αιιά θαη ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο αζθνχλ ηα 

δηδαθηηθά θαη εξεπλεηηθά ηνπο θαζήθνληα, επζέσο απφ ην χληαγκα, σο δεκφζηνη ιεηηνπξγνί, 

ηεινχληεο ππφ ηδηαίηεξν πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο εγγπψκελν ηελ πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

ηνπο αλεμαξηεζία (πξβι. ηΔ 41/2013 Οινκ. ζθ. 9, 2786-2798/1984 Οινκ., 3201/2013 ζθ. 5, 

3764/2012 ζθ. 4, 2303/2011 7κ. ζθ. 5, 338/2011 7κ. ζθ. 8, 2522/2009 ζθ. 5, 1672/2009 ζθ. 9, 

515/2008 ζθ. 6, 411/2008 7κ. ζθ. 9, 246/2006 ζθ. 7, 56/2005 ζθ. 7, 1234/2003 ζθ. 7, 

2460/2002 ζθ. 7, 3478/2001 ζθ. 8 θ.ά.), ζε αληίζεζε κε ηελ αληίζηνηρε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 

παξ. 4 ηνπ πξντζρχζαληνο πληάγκαηνο ηνπ 1952, κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδνληαλ σο δεκφζηνη 

ππάιιεινη, ρσξίο λα παξέρεηαη ππέξ απηψλ θακία ηδηαίηεξε εγγχεζε (ηΔ 2238/1999 Οινκ. 

ζθ. 5). Μεηαμχ δε ησλ εγγπήζεσλ απηψλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνξξένπζα απφ ηελ, θαηά ην 

άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο, θχζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο σο 

αθαδεκατθψλ δηδαζθάισλ θαη εξεπλεηψλ θαζψο θαη ιφγσ ησλ επμεκέλσλ ηππηθψλ θαη 

νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηνπο, ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, πξνερφλησο δε ν θαζνξηζκφο απνδνρψλ εηδηθψο πξνβιεπνκέλσλ 

γη’ απηνχο, θαη’ εθηίκεζε ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο θαη χςνπο 

αλαιφγνπ πξνο απηφ, πνπ αθ’ ελφο κελ λα ηνπο επηηξέπεη λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθά ηα 

θαζήθνληά ηνπο αθ’ εηέξνπ δε λα θαζηζηά ηα ΑΔΙ ειθπζηηθά γηα λέν πςειήο ζηάζκεο 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Οίθνζελ λνείηαη φηη νη ππνρξεψζεηο απηέο ηνπ Κξάηνπο 

ζπζρεηίδνληαη, ζε κεγάιν βαζκφ, κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο εθάζηεο πεξηφδνπ.  

12. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 4 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεηαη φηη: «νη Έιιελεο πνιίηεο 

ζπλεηζθέξνπλ ρσξίο δηαθξίζεηο ζηα δεκφζηα βάξε, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο», ζην δε 

άξζξν 25 παξ. 1 θαη 4 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεηαη φηη: «1. Σα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ σο 

αηφκνπ θαη σο κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ε αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ 

ηεινχλ ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ Κξάηνπο. ... Οη θάζε είδνπο πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνχλ θαηά ην 

χληαγκα λα επηβιεζνχλ ζηα δηθαηψκαηα απηά πξέπεη λα πξνβιέπνληαη είηε απεπζείαο απφ ην 

χληαγκα είηε απφ ην λφκν, εθφζνλ ππάξρεη επηθχιαμε ππέξ απηνχ θαη λα ζέβνληαη ηελ αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο. 2. ... 3. ... 4. Σν Κξάηνο δηθαηνχηαη λα αμηψλεη απφ φινπο ηνπο πνιίηεο ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ρξένπο ηεο θνηλσληθήο θαη εζληθήο αιιειεγγχεο». Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 79 

παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεηαη φηη: «Η Βνπιή θαηά ηελ ηαθηηθή εηήζηα ζπλνδφ ηεο ςεθίδεη 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Κξάηνπο γηα ην επφκελν έηνο ...» θαη ζην 

άξζξν 106 παξ. 1 απηνχ νξίδεηαη φηη: «Γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο ην Κξάηνο πξνγξακκαηίδεη θαη ζπληνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηε Υψξα, επηδηψθνληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε φισλ ησλ 

ηνκέσλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ...». Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ζπληαγκαηηθψλ απηψλ δηαηάμεσλ 

ζπλάγεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν θνηλφο λνκνζέηεο δχλαηαη 

λα ζεζπίζεη κέηξα πεξηζηνιήο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ζνβαξή νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε κεγάισλ θαηεγνξηψλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη, ηδίσο, φζσλ ιακβάλνπλ κηζζφ ή ζχληαμε 

απφ ην δεκφζην ηακείν ιφγσ ηεο άκεζεο εθαξκνγήο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

επηβαιινκέλσλ ζε βάξνο ηνπο κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο. Η 

δπλαηφηεηα, φκσο, απηή δελ κπνξεί λα είλαη απεξηφξηζηε αιιά έρεη σο φξην ηηο αξρέο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, ηεο ηζφηεηαο ζηελ θαηαλνκή ησλ δεκνζίσλ βαξψλ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 



αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, νη νπνίεο επηηάζζνπλ ην βάξνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο λα 

θαηαλέκεηαη κεηαμχ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ απαζρνινπκέλσλ ηφζν ζην δεκφζην, φζν θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο, επίζεο, θαη ησλ αζθνχλησλ ειεπζέξην επάγγεικα, δεδνκέλνπ, κάιηζηα, 

φηη ε βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ είλαη πξνο φθεινο φισλ. Καη ηνχην δηφηη, ελφςεη 

θαη ηεο θαζηεξνπκέλεο ζην άξζξν 25 παξ. 4 ηνπ πληάγκαηνο αμίσζεο ηνπ Κξάηνπο λα 

εθπιεξψλνπλ φινη νη πνιίηεο ην ρξένο ηεο θνηλσληθήο θαη εζληθήο αιιειεγγχεο, δελ είλαη 

επηηξεπηφ ε επηβάξπλζε απφ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξνο αληηκεηψπηζε ηεο δπζκελνχο θαη 

παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο λα θαηαλέκεηαη πάληνηε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

πνιηηψλ, ψζηε ε ζσξεπηηθή επηβάξπλζε απηψλ λα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη λα είλαη πιένλ 

εκθαλήο ε ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο ζηελ θαηαλνκή ησλ 

δεκνζίσλ βαξψλ, αληί ηεο πξνψζεζεο δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ ή ηεο είζπξαμεο ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηελ κε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ επλννχληαη, θπξίσο, άιιεο θαηεγνξίεο 

πνιηηψλ (πξβι. ηΔ Οινκ. 2192-2196/2014, 668/2012). Δπί πιένλ δε φξην ζηελ εμνπζία ηνπ 

λνκνζέηε λα πεξηζηέιιεη δαπάλεο θαη ζπλαθψο λα κεηψλεη απνδνρέο δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ 

πεγάδνπλ θαη απφ ηπρφλ εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο ζρεηηθέο κε ηηο ζηγφκελεο νκάδεο 

ηνπ πιεζπζκνχ.  

13. Δπεηδή, ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Α.Δ.Ι.) απεηέιεζε 

αληηθείκελν ζπλερψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη κεηαβνιψλ. Δηδηθφηεξα, ζηνλ λ. 1268/1982 

(Α’ 87) νξίδνληαλ, κεηαμχ άιισλ, ζην άξζξν 13, φηη ην Γηδαθηηθφ - Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ 

(Γ.Δ.Π.), ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ απνηεινχληαλ απφ Καζεγεηέο, 

Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο θαη Λέθηνξεο (παξ. 1), φηη ε ηδηφηεηα ηνπ 

κέινπο ηνπ Γ.Δ.Π. ήηαλ αζπκβίβαζηε κε θάζε άιιε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε (παξ. 6), φηη, 

θαη’ εμαίξεζε, επηηξεπφηαλ ε εμσπαλεπηζηεκηαθή απαζρφιεζε κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π., πνπ ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθαξκνγέο ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο θιάδνπ ήηαλ αλαγθαία γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο ιεηηνπξγία ή ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ζηελ πξάμε (παξ. 7) θαη 

κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην Γεκφζην, ζηνπο Φνξείο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηνπο Γεσξγηθνχο πλεηαηξηζκνχο, θαζψο θαη ζε 

Γηεζλείο Οξγαληζκνχο (παξ. 8), ζην δε άξζξν 17 ηνπ ηδίνπ λφκνπ νξίδνληαλ φηη ηα κέιε ηνπ 

Γ.Δ.Π. είραλ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην Α.Δ.Ι. ζην νπνίν είραλ 

δηνξηζζεί κε πιήξε απαζρφιεζε γηα φιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο (παξ. 1). Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 79 παξ. 6 πεξ. ηα΄ ηνπ λ. 1566/1985 (Α΄ 167) νξίζηεθε φηη σο πιήξεο απαζρφιεζε, 

θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 1268/1982, ελλνείηαη ε ππνρξεσηηθή πξνζέιεπζε θαη 

παξακνλή ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ζην αληίζηνηρν Α.Δ.Ι. ηνπιάρηζην γηα είθνζη ψξεο θάζε εβδνκάδα. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2083/1992 (Α’ 159) ηα κέιε Γ.Δ.Π. φισλ ησλ Α.Δ.Ι. 

εληάρζεθαλ, αλάινγα κε ην ηδηαίηεξν θαζεζηψο απαζρφιεζήο ηνπο, ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, β) πιήξνπο απαζρφιεζεο, θαη γ) κεξηθήο 

απαζρφιεζεο (παξ. 1), ελψ πξνβιέθζεθε, γηα ηα κέιε Γ.Δ.Π. πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο, φηη ε ηδηφηεηα ηνπο απηή ήηαλ αζπκβίβαζηε κε θάζε άιιε επαγγεικαηηθή 

απαζρφιεζε, φηη ζα ειάκβαλαλ απνδνρέο απμεκέλεο θαηά 35%, έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ πάζεο 

θχζεσο απνδνρψλ ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. κε πιήξε απαζρφιεζε (παξ. 2), γηα ηα κέιε Γ.Δ.Π. 

πιήξνπο απαζρφιεζεο, φηη είραλ ηε δπλαηφηεηα εμσπαλεπηζηεκηαθήο επαγγεικαηηθήο 

απαζρφιεζεο θαη θαηνρήο έκκηζζεο ζέζεο ζην Γεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (παξ. 3) θαη φηη 

γηα ηα κέιε Γ.Δ.Π. πνπ ππεξεηνχλ ζε Α.Δ.Ι. ησλ Ννκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, εθφζνλ 

θαηέρνπλ λνκίκσο δεχηεξε έκκηζζε νξγαληθή ζέζε ζην δεκφζην ηνκέα, ιακβάλνπλ ηηο πάζεο 

θχζεσο απνδνρέο ηεο νξγαληθήο απηήο ζέζεο θαη επηπιένλ ηηο πάζεο θχζεσο απνδνρέο ησλ 

κειψλ Γ.Δ.Π. κε πιήξε θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε, κεησκέλεο θαηά 35% (παξ. 6), 

θαηαξγήζεθαλ δε νη παξ. 6 θαη 7 ηνπ λ. 1268/1982 (παξ. 8). Με ην λ. 2530/1997 (Α΄ 218) 

νξίζηεθε ζην άξζξν 2 φηη ηα κέιε Γ.Δ.Π. εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο εμήο δχν θαηεγνξίεο: α. 

ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο, β. ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο (παξ. 1), φηη ηα κέιε Γ.Δ.Π. πιήξνπο 



απαζρφιεζεο είραλ ππνρξέσζε α. λα δηακέλνπλ θαη λα εγθαζίζηαληαη ζην λνκφ φπνπ εδξεχεη 

ην Σκήκα ηνπ Α.Δ.Ι., ζην νπνίν ππεξεηνχζαλ, β. λα παξαδίδνπλ πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά 

καζήκαηα, θαη’ ειάρηζην φξην έμη (6) ψξεο εβδνκαδηαίσο, γ. λα παξεπξίζθνληαη ζηνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο δεθαηέζζεξηο (14) ψξεο εβδνκαδηαίσο, θαη’ ειάρηζην φξην, πέξαλ 

ησλ έμη (6) σξψλ δηδαζθαιίαο, φηη εδχλαλην λα αζθνχλ εμσπαλεπηζηεκηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο λα ακείβνληαη απφ ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή απφ Δξεπλεηηθά 

Ιλζηηηνχηα ή Κέληξα, λα ακείβνληαη απφ θάζε είδνπο έξγν, λα αζθνχλ εμσπαλεπηζηεκηαθή 

ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, λα αζθνχλ ειεπζέξην επάγγεικα θιπ, φηη νη ψξεο δηδαζθαιίαο θαη 

παξνπζίαο ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. πιήξνπο απαζρφιεζεο δελ 

κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ιηγφηεξν απφ ηξεηο (3) εκέξεο εβδνκαδηαίσο, ε δε 

εμσπαλεπηζηεκηαθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα δελ κπνξνχζε λα ππεξβαίλεη ηηο νθηψ (8) ψξεο 

εβδνκαδηαίσο, θαηαλεκφκελεο ζε δχν (2) κέξεο θαη’ αλψηαην φξην (παξ. 2) θαη φηη κέιε Γ.Δ.Π. 

κεξηθήο απαζρφιεζεο ήηαλ φζνη δελ ππάγνληαλ ζηελ θαηεγνξία ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο, 

δελ ελέπηπηαλ ζηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αζπκβίβαζηνπ, είραλ δε ππνρξέσζε λα παξεπξίζθνληαη 

ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο ηνπιάρηζηνλ επηά (7) ψξεο εβδνκαδηαίσο πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) 

σξψλ δηδαζθαιίαο, ζηηο νπνίεο ππνρξενχληαλ εβδνκαδηαίσο (παξ. 3). Σέινο, ζηνλ λ. 4009/2011 

(Α΄ 195), πνπ ηζρχεη ελ πξνθεηκέλσ, νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη ην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ 

έξγν ζηα Α.Δ.Ι. αζθείηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε θαζεγεηέο πξψηεο 

βαζκίδαο (θαζεγεηέο), αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο θαη επίθνπξνπο θαζεγεηέο (άξζξν 16 παξ. 1), 

φηη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθινγή ζε ζέζε θαζεγεηή φισλ ησλ βαζκίδσλ είλαη ε 

θαηνρή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ε ζπλάθεηα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνο 

πιήξσζε ζέζεο είηε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είηε ηνπ εξεπλεηηθνχ ή 

επηζηεκνληθνχ ελ γέλεη έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ (άξζξν 17 παξ. 1). Δηδηθφηεξα, δε ζην άξζξν 23 

ηνπ ηδίνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη: «1. Οη θαζεγεηέο εθιέγνληαη σο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Μεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηξηεηνχο πξαγκαηηθήο άζθεζεο θαζεθφλησλ ζηε βαζκίδα ηνπ πξψηνπ δηνξηζκνχ 

ηνπο, κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ θαηεγνξία ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο, νπφηε θαη ιακβάλνπλ 

ην 35% ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ ηνπο. 2. Οη θαζεγεηέο πιήξνπο απαζρφιεζεο ππνρξενχληαη λα 

δηακέλνπλ θαη λα εγθαζίζηαληαη ζην λνκφ, φπνπ εδξεχεη ε ζρνιή ηνπ Α.Δ.Ι., ζην νπνίν 

ππεξεηνχλ θαη κπνξνχλ: α) Να ακείβνληαη απφ ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην 

Ν.Π.Ι.Γ. νπνηνπδήπνηε Α.Δ.Ι., ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 58, ή νπνηνδήπνηε εξεπλεηηθφ 

ηλζηηηνχην ή θέληξν πνπ επνπηεχεηαη απφ νπνηνδήπνηε Τπνπξγείν. β) Να ακείβνληαη απφ 

δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. γ) Να αζθνχλ κε ή ρσξίο ακνηβή, θαζψο θαη κε 

απνδεκίσζε θαη’ απνθνπήλ, θάζε είδνπο έξγν ή δξαζηεξηφηεηα, πιελ εθείλσλ πνπ πξνζδίδνπλ 

ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα, θαζψο θαη λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηνπ 

Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ ηδξχκαηφο ηνπο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 58. ε θάζε πεξίπησζε κπνξνχλ λα 

κεηέρνπλ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζε εηαηξείεο ηερλνινγηθήο βάζεο - έληαζεο γλψζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 23 ηνπ λ. 2741/1999 (Α΄ 199). δ) Να ακείβνληαη απφ εθηέιεζε 

θιηληθνχ έξγνπ θαη εθεκεξηψλ ζε παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο. ε) Να ζπκκεηέρνπλ κε ακνηβή ζηηο 

δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνζσπηθνχ ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

(Α..Δ.Π.), θαζψο θαη ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ζη) Να ζπκκεηέρνπλ σο έκκηζζα κέιε ζε δχν θαη’ αλψηαην φξην 

επηηξνπέο θαη επηζηεκνληθά ή δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηηο 

νπνίεο πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθψο ε ζπκκεηνρή θαζεγεηψλ, θαζψο θαη ζε Γηνηθνχζεο 

Δπηηξνπέο Α.Δ.Ι. θαη σο κέιε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, σο κέιε ή επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο 

ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Δπηζηεκνληθήο Τπεξεζίαο θαη Δπηηξνπψλ ηεο Βνπιήο, 

θαζψο θαη σο κέιε ησλ αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ κε εμαίξεζε ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ 

ηνπο, ή λα θαηέρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζέζεηο Δηδηθνχ πκβνχινπ ή 

Δηδηθνχ πλεξγάηε ηνπ Τπνπξγνχ, ησλ Τθππνπξγψλ ή ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ 

Τπνπξγείσλ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ή ηνπ Δηδηθνχ πκβνχινπ ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ (φπσο ε 



πεξ. ζη’ ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ην άξζξν 5 παξ. 3 ηνπ λ. 4076/2012, Α΄ 159). δ) 

Να δηδάζθνπλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν Α.Δ.Ι., ζε δεκφζηεο ζρνιέο, ζε δεκφζηα Ιλζηηηνχηα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ.) θαη Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) ή λα 

παξέρνπλ δηνηθεηηθφ έξγν ζην Ι.Δ.Π. ε) Να ακείβνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα φξγαλα 

δηνίθεζεο ηνπ ηδξχκαηνο ή ηεο ΑΓΙΠ ή θάζε άιινπ θνξέα πνπ επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. ζ) Να αζθνχλ ειεπζέξην επάγγεικα χζηεξα 

απφ ελεκέξσζε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο ζρνιήο ζηελ νπνία αλήθνπλ. 3. Οη ακνηβέο ησλ 

θαζεγεηψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο ππφ ηα ζηνηρεία α΄, β΄, δ΄ θαη ζ΄ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ εηζπξάηηνληαη ππνρξεσηηθψο κέζσ ηνπ Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ ηδξχκαηφο ηνπο, ην νπνίν 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 58. 4. Καζεγεηέο κεξηθήο απαζρφιεζεο είλαη ππνρξεσηηθά φζνη 

θαηέρνπλ ζέζε πιήξνπο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα. 5…. 6. Γηα ηελ θαηνρή 

δεχηεξεο έκκηζζεο ζέζεο ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα απφ θαζεγεηέο κεξηθήο απαζρφιεζεο, 

απαηηείηαη ζρεηηθή άδεηα ηεο θνζκεηείαο, ε νπνία εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πξχηαλε». ην 

άξζξν 24 ηνπ ηδίνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη: «1. ηνπο θαζεγεηέο απαγνξεχεηαη: α) λα 

απαζρνινχληαη σο ζχκβνπινη ή κε δηνηθεηηθά ή δηδαθηηθά ή εξεπλεηηθά θαζήθνληα ή λα 

ζπκκεηέρνπλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ρξνληθή δηάξθεηα, ζε θνξέα παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ή 

εξεπλεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ δελ ππάγεηαη ζην δεκφζην ηνκέα. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη 

ζηνπο Καζεγεηέο ησλ Α.Δ.Ι. λα απαζρνινχληαη, ππφ ηηο αλσηέξσ ηδηφηεηεο, ζε κε 

θεξδνζθνπηθά εξεπλεηηθά θέληξα ηα νπνία απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξ. α΄ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 34 παξ. 9 ηνπ λ. 4115/2013, Α’ 24), β) 

λα ηδξχνπλ ή λα ζπκκεηέρνπλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ή ηδηφηεηα, ζε επηρεηξήζεηο ή εηαηξείεο ή 

θνηλνπξαμίεο ή θεξδνζθνπηθά λνκηθά πξφζσπα, ζηα νπνία αλαηίζεηαη ε εθπφλεζε κειεηψλ ή 

πξνγξακκάησλ ή ε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή ε πξνκήζεηα πιηθνχ ή ε παξνρή 

ππεξεζηψλ απφ ην νηθείν ή άιιν Α.Δ.Ι. θαη γ) λα θαηέρνπλ άιιε, πιελ ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ Α.Δ.Ι. ή ηεο ζέζεο δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ ή εθθιεζηαζηηθνχ ππαιιήινπ, κφληκε 

νξγαληθή ζέζε ζην δεκφζην ηνκέα, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ. 2362/1995 

(Α΄ 247), κε ηελ επηθχιαμε φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 23. 2. Η 

ηδηφηεηα ηνπ πξχηαλε, αλαπιεξσηή πξχηαλε θαη θνζκήηνξα είλαη αζπκβίβαζηε κε θάζε 

επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε εθηφο ηνπ ηδξχκαηνο, θαζψο θαη κε ηελ θαηνρή έκκηζζεο ζέζεο 

ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα». ην άξζξν 25 ηνπ σο άλσ λφκνπ νξίδεηαη φηη: «1. Οη απνδνρέο 

ησλ θαζεγεηψλ είλαη αλάινγεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο πνπ επηηεινχλ, ηεο βαζκίδαο πνπ θαηέρνπλ 

θαη ηνπ είδνπο απαζρφιεζεο ηνπο ζην ίδξπκα θαη θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ. 3205/2003 (Α΄ 297), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη». Πεξαηηέξσ δε, ζην άξζξν 56 νξίδεηαη φηη: «Σα 

Α.Δ.Ι. επηρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο … 2. α) Πφξνη 

ησλ Α.Δ.Ι. είλαη : αα) ε θξαηηθή επηρνξήγεζε, ββ) νη πξφζνδνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, γγ) ρξεκαηνδνηήζεηο απφ νπνηαδήπνηε πεγή πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηζηεκνληθή κειέηε, δδ) δσξεέο, 

θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο θαη εε) πφξνη απφ θάζε άιιε πεγή...».  

14. Δπεηδή, εμάιινπ, ε κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ κειψλ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Α.Δ.Ι.) είρε σο αθνινχζσο: 

ην άξζξν 17 πεξ. 7 ηνπ σο άλσ λ. 1268/1982 νξηδφηαλ, σο πξνο ηηο απνδνρέο ησλ κειψλ 

Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. φηη: «O βαζηθφο κηζζφο ηνπ Καζεγεηή είλαη ν θάζε θνξά νξηδφκελνο κε 

κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο. Ο βαζηθφο κηζζφο ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή είλαη ην 85%, ηνπ 

Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ην 70% θαη ηνπ Λέθηνξα ην 60% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ Καζεγεηή 

αληίζηνηρα». Με ην λ. 1517/1985 (Α’ 25) αλαδηαξζξψζεθε ην κηζζνιφγην ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ Α.Δ.Ι. θαη πξνβιέθζεθε ε θαηαβνιή, πιελ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, πξνζαχμεζεο 

ιφγσ ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο, κεληαίαο απνδεκίσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ, ζηηο 

νπνίεο ππνβάιινληαη ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, κεληαίνπ 

επηδφκαηνο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, κεληαίνπ επηδφκαηνο νηθνγελεηαθψλ βαξψλ, 

επηδνκάησλ ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαη άδεηαο, επηδνκάησλ αλζπγηεηλήο θαη 



επηθίλδπλεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1505/1984, θαη 

Απηφκαηεο Σηκαξηζκηθήο Αλαπξνζαξκνγήο (ΑΣΑ), ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ηνπ 

δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή, ελψ, κε ην άξζξν 7 παξ. 2 εδ. α’ θαη γ’ ηνπ λ. 1966/1991 (Α΄ 147) 

πξνβιέθζεθε φηη ζηα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 

1268/1982 ρνξεγείηαη κεληαίν επίδνκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε πνζνζηφ 20% επί ηνπ 

βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 (παξ. 2) ηνπ λ. 

2083/1992 (Α’ 159) νξίζηεθε φηη ηα κέιε Γ.Δ.Π. φισλ ησλ Α.Δ.Ι. πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο ιακβάλνπλ απνδνρέο απμεκέλεο θαηά 35% έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ πάζεο 

θχζεσο απνδνρψλ ησλ κειψλ ΓΔΠ κε πιήξε απαζρφιεζε. Με ην άξζξν δεχηεξν παξ. 1 ηνπ λ. 

2216/1994 (Α’ 83) νξίζηεθε φηη ε αχμεζε απηή θαηαβάιιεηαη αλαδξνκηθά απφ 1-1-1994 ζηα 

κέιε Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. ηα νπνία δελ θαηέρνπλ άιιε ζέζε, νχηε απαζρνινχληαη ζηνλ επξχηεξν 

δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα, κφληκα ή πξφζθαηξα κε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε θαη γεληθψο, 

εθηφο ησλ απνδνρψλ ηεο ζέζεο ηνπο, δελ απνθεξδαίλνπλ άιια εηζνδήκαηα θαηά νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν είηε κε παξνρή εξγαζίαο ή ππεξεζηψλ είηε απφ ειεπζέξην επάγγεικα ή άιιν επηηήδεπκα, 

ελψ κε ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ λ. 2303/1995 (Α’ 80) νξίζηεθε φηη ε σο άλσ αχμεζε ρνξεγείηαη 

σο μερσξηζηή παξνρή θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνζαπμάλεη ην βαζηθφ κηζζφ, ηελ Α.Σ.Α. 

θαη ηα ινηπά δξαρκηθά επηδφκαηα, επί ησλ νπνίσλ θαη κφλν ππνινγίδεηαη. Όπσο θξίζεθε δε, ε 

αλσηέξσ αχμεζε παξαζρέζεθε σο θίλεηξν γηα ηελ απεξίζπαζηε απαζρφιεζε ησλ κειψλ 

Γ.Δ.Π. ζην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν ζην ρψξν ησλ Α.Δ.Ι. (πξβι. ηΔ 2669/2009 ζθ. 

4, 2254/2000 7κ. ζθ. 4), απνβιέπεη δε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, 

παξέρνληαο ζηα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι., πνπ ήδε ππεξεηνχλ, θαη ζηνπο λένπο επηζηήκνλεο, πνπ 

δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο Γ.Δ.Π. νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο, ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα λα 

επηιέμνπλ ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζή ηνπο κε ηα δηδαθηηθά, επηζηεκνληθά - 

εξεπλεηηθά θαη δηνηθεηηθά ηνπο θαζήθνληα ζην παλεπηζηήκην, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ Α.Δ.Ι. θαη ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο ζε απηά εθπαίδεπζεο (ηΔ 2880/2001 

ζθ. 5). Με ην λ. 2530/1997 (Α΄ 218) ζεζπίζζεθε εηδηθφ κηζζνιφγην γηα ηα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ 

Α.Δ.Ι. επλντθφηεξν ζε ζρέζε κε ην πξντζρχνλ. Με ην λφκν απηφ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

αηηηνινγηθή έθζεζε, πινπνηήζεθε ε πξφζεζε ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ κηζζψλ θαη ακνηβψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζε επίπεδν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 6 ηνπ πληάγκαηνο ξφιν 

ηνπο σο δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, πνπ νη απνδνρέο ηνπο πξέπεη λα είλαη αλάινγεο πξνο ην 

ιεηηνχξγεκά ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 13 ηνπ σο άλσ λφκνπ νξίζζεθε φηη ν βαζηθφο 

κεληαίνο κηζζφο φισλ ησλ βαζκίδσλ ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. κε πιήξε απαζρφιεζε 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ Λέθηνξα, κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν απηφ (παξ. 1) θαη φηη πέξα απφ ην βαζηθφ κηζζφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

παξέρνληαη θαη ηα αλαθεξφκελα ζην σο άλσ άξζξν επηδφκαηα, παξνρέο θαη απνδεκηψζεηο θαηά 

κήλα (επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο, επίδνκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, επίδνκα δηδαθηηθήο 

πξνεηνηκαζίαο θαη εμσδηδαθηηθήο παλεπηζηεκηαθήο απαζρφιεζεο εληφο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, 

εηδηθφ εξεπλεηηθφ επίδνκα γηα ηελ εθηέιεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο θαη ηελ ηαρχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, έμνδα παξάζηαζεο ζηνπο 

Πξπηάλεηο, Αληηπξπηάλεηο, Κνζκήηνξεο θαη Πξνέδξνπο Σκεκάησλ, επίδνκα ενξηψλ θαη άδεηαο, 

πξνζαχμεζε ησλ εηδηθψλ επηδνκάησλ κε ηε ζπκπιήξσζε 25 εηψλ ππεξεζίαο). Με ην άξζξν 55 

παξ. 3 ηνπ λ. 3205/2003 (Α’ 297) θαηαξγήζεθε, κεηαμχ άιισλ, ην αλσηέξσ άξζξν 13 ηνπ λ. 

2530/1997, νη ξπζκίζεηο ηνπ νπνίνπ, φκσο, επαλειήθζεζαλ κε ην άξζξν 36 ηνπ λεφηεξνπ 

απηνχ λφκνπ. Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν απηφ πξνβιέθζεθε φηη «1. Ο βαζηθφο κεληαίνο κηζζφο 

φισλ ησλ βαζκίδσλ ησλ κειψλ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ κε πιήξε απαζρφιεζε … θαζνξίδεηαη κε βάζε ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ Λέθηνξα, 

ν νπνίνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνπο παξαθάησ ζπληειεζηέο θαη ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ 

πιεζηέζηεξε κνλάδα επξψ: α. Καζεγεηήο 1,50 β. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 1,30 γ. Δπίθνπξνο 

Καζεγεηήο 1,10 δ. Λέθηνξαο 1,00 Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ λέσλ βαζηθψλ κηζζψλ ηεο 



παξαγξάθνπ απηήο ν κεληαίνο βαζηθφο κηζζφο ηνπ Λέθηνξα νξίδεηαη ζε ρίιηα είθνζη πέληε 

επξψ (1.025 €). 2. Πέξα απφ ην βαζηθφ κηζζφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ παξέρνληαη θαη 

ηα εμήο επηδφκαηα, παξνρέο θαη απνδεκηψζεηο θαηά κήλα: α. Υξφλνπ ππεξεζίαο… β. 

Γηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη εμσδηδαθηηθήο παλεπηζηεκηαθήο απαζρφιεζεο εληφο ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ, νξηδφκελν, σο εμήο: i. Καζεγεηήο 587 € ii. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 528 € iii. 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 470 € iv. Λέθηνξαο 411 € Σν αλσηέξσ επίδνκα θαηαβάιιεηαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο άδεηαο. γ. Πάγηα απνδεκίσζε, γηα 

δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο θαη γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, νξηδφκελε σο εμήο: i. 

Καζεγεηήο 411 € ii. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 264 € iii. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 176 € iv. 

Λέθηνξαο 176 € δ. Δηδηθφ εξεπλεηηθφ, γηα ηελ εθηέιεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο θαη ηελ 

ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, νξηδφκελν, σο 

εμήο: i. Καζεγεηήο 426 € ii. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 386 € iii. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 351 € 

iv. Λέθηνξαο 316 € ε. Οηθνγελεηαθή παξνρή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. ζη. Έμνδα παξάζηαζεο ζηνπο Πξπηάλεηο, Αληηπξπηάλεηο, Κνζκήηνξεο θαη 

Πξνέδξνπο Σκεκάησλ, νξηδφκελα, σο εμήο: i. Πξχηαλεο 440 € ii. Αληηπξχηαλεο 382 € iii. 

Κνζκήηνξαο ή Πξφεδξνο Σκήκαηνο 323 € 3. Δνξηψλ θαη αδείαο, ρνξεγνχκελα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 4. Σα πνζά ησλ πεξηπηψζεσλ i ησλ εδαθίσλ β’, 

γ’ θαη δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά εθαηφλ δεθαεπηά επξψ 

(117 €) κε ηε ζπκπιήξσζε είθνζη πέληε (25) εηψλ ππεξεζίαο. 5. Πέξαλ ησλ παξνρψλ θαη 

απνδεκηψζεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ δηθαηνινγείηαη, απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαη εθεμήο, ε ρνξήγεζε άιισλ κηζζνινγηθψλ παξνρψλ, κε νπνηαδήπνηε νλνκαζία θαη απφ 

νπνηαδήπνηε πεγή, γηα ηα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ Παλεπηζηεκίσλ…». Δμάιινπ, ν βαζηθφο κηζζφο ηνπ 

Λέθηνξα αλαπξνζαξκφζζεθε ζηε ζπλέρεηα, ζε 1062 επξψ, κε ην άξζξν 2 παξ. 1 πεξ. ζη΄ ηνπ λ. 

3336/2005 (Α΄ 96), ζε 1094 επξψ κε ην άξζξν 11 πεξ. ζη΄ ηνπ λ. 3453/2006 (Α΄ 74), ζε 1132 

επξψ κε ην άξζξν 1 παξ. 1 πεξ. ζη΄ ηνπ λ. 3554/2007 (Α΄ 80), ζε 1160 θαη 1183 κε ην άξζξν 5 

πεξ. ζη΄ ηνπ λ. 3670/2008 (Α΄ 117).  

15. Δπεηδή, απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ζπλάγεηαη φηη ν λνκνζέηεο επεθχιαμε 

δηαρξνληθψο ζηα κέιε ΓΔΠ ησλ ΑΔΙ ηδηαίηεξε κηζζνινγηθή κεηαρείξηζε, κε απνδνρέο 

πξνβιεπφκελεο εηδηθψο ζην λφκν, θαη’ εθηίκεζε ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ άζθεζεο ηνπ 

ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο, θαη χςνπο αλαιφγνπ πξνο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ 

ιεηηνπξγήκαηνο. H επλντθή απηή κεηαρείξηζε δελ ηαπηίδεηαη κε εθείλε ησλ ακέζσλ 

πνιηηεηαθψλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία ζεκειηψλεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ πληάγκαηνο θαη, 

εηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο, θαηνρπξψλεηαη θαη ξεηψο ζην άξζξν 

88 παξ. 2 απηνχ, ην νπνίν επηηάζζεη επζέσο ηελ ρνξήγεζε ζ’ απηνχο, κε εηδηθφ λφκν, 

απνδνρψλ αλαιφγσλ πξνο ην ιεηηνχξγεκά ηνπο. Πξνθεηκέλνπ, φκσο, γηα ηνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο ιεηηνπξγνχο ε ηδηαίηεξε κηζζνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε απνξξέεη εκκέζσο εθ 

ηεο, ππφ ηνπ πληάγκαηνο (άξζξν 16), αλαγλσξίζεψο ηνπο σο δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ κε 

ηδηαηηέξαο ζεκαζίαο απνζηνιή, νη νπνίνη είλαη αλαγθαίν λα έρνπλ θαη ηδηαηηέξσο απμεκέλα 

ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα. Πξνο ηηο σο άλσ ζέζεηο ηνπ πληαγκαηηθνχ Ννκνζέηε 

ζηνηρνχλ θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε, εθθξαδφκελεο θαη ζηηο λπλ ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 (παξ. 1) ηνπ λ. 4009/2011 (Α΄ 195), ζηηο νπνίεο νξίδεηαη φηη: «Οη 

απνδνρέο ησλ θαζεγεηψλ είλαη αλάινγεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο πνπ επηηεινχλ, ηεο βαζκίδαο πνπ 

θαηέρνπλ θαη ηνπ είδνπο απαζρφιεζήο ηνπο ζην ίδξπκα θαη θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3205/2003 (Α΄ 297), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη».  

16. Δπεηδή, ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ ΑΔΙ, κέρξη ηελ αλαδξνκηθή απφ 1-8-2012 κείσζε ησλ 

απνδνρψλ ηνπο πνπ επήιζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 17, ηεο ππνπαξαγξ. Γ1, ηεο 

παξαγξάθνπ Γ, ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012, ππέζηεζαλ, δηαδνρηθψο, ηηο αθφινπζεο 

κεηψζεηο ζηηο απνδνρέο ηνπο. Με ην άξζξν 1 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 3833/2010 (ΦΔΚ Α΄ 

40/15.3.2010) νξίζζεθαλ ηα εμήο: «2. Σα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο θαη ακνηβέο 

γεληθά, θαζψο θαη ηα κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία νξηδφκελα θαη απφ νπνηαδήπνηε γεληθή ή 



εηδηθή δηάηαμε πξνβιεπφκελα ησλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο 

(Ο.Σ.Α.), ησλ κφληκσλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη αληηζηνίρσλ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, θαζψο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ ψκαηνο κεηψλνληαη θαηά πνζνζηφ 

δψδεθα ηνηο εθαηφ (12%) [πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. πιήξνπο 

απαζρφιεζεο ην επίδνκα δηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη εμσδηδαθηηθήο παλεπηζηεκηαθήο 

απαζρφιεζεο εληφο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ε πάγηα απνδεκίσζε γηα δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε 

βηβιηνζήθεο θαη γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, ην εηδηθφ εξεπλεηηθφ επίδνκα γηα ηελ εθηέιεζε 

κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο θαη ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο ζηνπο Πξπηάλεηο, Αληηπξπηάλεηο, 

Κνζκήηνξεο θαη Πξνέδξνπο Σκεκάησλ]… ηα επηδφκαηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη 

αδείαο κεηψλνληαη θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) αληίζηνηρα. … 3. (φπσο ε 

παξάγξαθνο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ λ. 3842/2010, Α΄ 58) 

Απφ ηε κείσζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμαηξνχληαη ηα επηδφκαηα πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηηο παξαθάησ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά: α) νηθνγελεηαθήο παξνρήο [άξζξν … 36 … 

παξ. 2ε, …, β) ρξφλνπ ππεξεζίαο (άξζξα 36 … παξ. 2α, …) γ) …». Αθνινχζσο, κε ην άξζξν 

ηξίην ηνπ λ. 3845/2010 (ΦΔΚ Α΄ 65/6.5.2010) νξίζζεθαλ ηα εμήο : «1. Σα πάζεο θχζεσο 

επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο θαη ακνηβέο γεληθά, θαζψο θαη ηα κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία 

νξηδφκελα θαη απφ νπνηαδήπνηε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πξνβιεπφκελα ησλ ιεηηνπξγψλ θαη 

ππαιιήισλ ησλ θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3833/2010 ... κεηψλνληαη θαηά 

πνζνζηφ νθηψ ηνηο εθαηφ (8%). 2. Απφ ηε κείσζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμαηξνχληαη 

ηα επηδφκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3833/2010, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 3… 6. Σα επηδφκαηα ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη αδείαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ νπνηαδήπνηε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ή ξήηξα ή φξν ζπιινγηθήο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο, δηαηηεηηθή απφθαζε ή κε αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ή ζπκθσλία, γηα ιεηηνπξγνχο, 

ππαιιήινπο θαη κηζζσηνχο πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 4, 

… θαζνξίδνληαη σο εμήο : α) Σν επίδνκα ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ ζε πεληαθφζηα (500) επξψ. β) 

Σν επίδνκα ενξηψλ Πάζρα ζε δηαθφζηα πελήληα (250) επξψ. γ) Σν επίδνκα αδείαο ζε δηαθφζηα 

πελήληα (250) επξψ. Σα επηδφκαηα ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ θαηαβάιινληαη εθφζνλ νη 

πάζεο θχζεσο ηαθηηθέο απνδνρέο, επηδφκαηα θαη ακνηβέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

επηδνκάησλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, δελ ππεξβαίλνπλ θαηά κήλα, ππνινγηδφκελεο ζε 

δσδεθάκελε βάζε, ηα ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. Αλ κε ηελ θαηαβνιή ησλ επηδνκάησλ ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, νη πάζεο θχζεσο ηαθηηθέο απνδνρέο, επηδφκαηα θαη 

ακνηβέο ππεξβαίλνπλ ην χςνο απηφ, ηα επηδφκαηα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο 

θαηαβάιινληαη κέρξη ηνπ νξίνπ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ, κε αλάινγε κείσζή ηνπο. 

7… 8… 9…». Με ην άξζξν 38 παξ. 5 ηνπ λ. 3986/2011 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015» (ΦΔΚ Α΄ 152/1.7.2011) 

νξίζζεθε φηη: «Αλαζηέιινληαη απφ 1.7.2011 θαη κέρξη ηε ζέζπηζε λένπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ: 

α) Οη δηαηάμεηο… ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36,… ηνπ λ. 3205/2003 

[πνπ πξνβιέπνπλ ην επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. Α.Δ.Ι. πιήξνπο 

απαζρφιεζεο]… β)…», νη δηαηάμεηο δε ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρχ κε ηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4024/2011 (ΦΔΚ Α΄ 226), ζηελ νπνία πξνζηέζεθαλ νη ιέμεηο «θαη 

κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Β΄ Μέξνπο ηνπ λ. 3205/2003 κε ηηο νπνίεο 

επέξρνληαη κεηψζεηο ζηα εηδηθά κηζζνιφγηα» κε ην εδάθην β΄ ηεο πεξηπηψζεσο 38 ηεο 

αλαθεξνκέλεο θαησηέξσ ππνπαξαγξάθνπ Γ.1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 

4093/2012. Με ην άξζξν 55 παξ. 23 πεξ. ε΄ ηνπ λ. 4002/2011 «Σξνπνπνίεζε ηεο 

ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ – Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε – θ.ιπ.» (ΦΔΚ Α΄ 180/22.8.2011) κεηψζεθε απφ 1.7.2011 εθ λένπ 

θαηά πνζνζηφ 20% ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξ. 2 πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3205/2003 

εηδηθφ εξεπλεηηθφ επίδνκα γηα ηελ εθηέιεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο θαη ηελ ηαρχηεξε θαη 



απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο είρε ήδε δηακνξθσζεί. 

χκθσλα δε κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο ζρεηηθήο ηξνπνινγίαο «θξίλεηαη αλαγθαία ε 

κείσζε ησλ επηδνκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν απφδνζεο ή ηαρχηεξεο δηεθπεξαίσζεο ή 

εηδηθήο απαζρφιεζεο ηνπ έξγνπ ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ζην πιαίζην ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, κε 

ηειηθφ ζηφρν ηε κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ».  

17. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, κε ηνλ λ. 4046/2012 [Μλεκφλην ΙΙ] (ΦΔΚ Α΄ 28/14.2.2008) εγθξίζεθε 

ην ρέδην ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο (Memorandum of Understanding) κεηαμχ ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (άξζξν 1 

παξ. 2) σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή θαη ηε ζέζε ζε ηζρχ ησλ πκβάζεσλ 

Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηα 

ζρέδηα ησλ νπνίσλ επίζεο εγθξίζεθαλ κε ηνλ ίδην λφκν θαη πξνζαξηήζεθαλ ζ’ απηφλ σο 

Παξάξηεκα V (άξζξν 1 παξ. 1). Σν ελ ιφγσ Μλεκφλην απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέξε: α) 

Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο (Memorandum of Economic and 

Financial Policies), β) Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο (Memorandum of Understanding on Specific Δconomic Policy Conditionality) θαη γ) 

Σερληθφ Μλεκφλην πλελλφεζεο (Technical Memorandum of Understanding). ην πξψην απφ 

ηα αλσηέξσ ηξία επί κέξνπο Μλεκφληα, δειαδή ζην Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο, ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηνλ λ. 4046/2012 σο Παξάξηεκα V_1 , 

κεηαμχ άιισλ, αλαθέξνληαη ηα εμήο ζην θεθάιαην κε ηίηιν «Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή»: «…7. 

Οη βαζηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηε ΜΓ θαη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2012, πεξηιακβάλνπλ: … Μεηαξξχζκηζε ηεο απνδεκίσζεο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Μέρξη ην ηέινο Ινπλίνπ 2012, ζα κεηαξξπζκίζνπκε ηα εηδηθά 

κηζζνιφγηα ηνπ δεκνζίνπ (πνπ αθνξνχλ ην έλα ηξίην ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα). ε ζπκθσλία κε ηηο αξρέο ηεο κεηαξξχζκηζεο πνπ μεθίλεζε ην 2011, ζα 

πξνζαξκφζνπκε ηηο απνδνρέο γηα ηα εηδηθά κηζζνιφγηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηψλ, 

ησλ δηπισκαηψλ, ησλ κεηαθιεηψλ, ησλ ηαηξψλ, ησλ θαζεγεηψλ, ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ 

έλνπισλ δπλάκεσλ), ελψ ζα πξνζηαηεχζνπκε φζνπο είλαη ζηηο ρακειφηεξεο κηζζνινγηθέο 

θιίκαθεο κε ζηφρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε κφληκσλ θαζαξψλ εμνηθνλνκήζεσλ χςνπο πεξίπνπ 0,2 

ηνηο εθαηφ ηνπ ΑΔΠ ζε εηήζηα βάζε. Θα αλαζεσξήζνπκε επίζεο ην λέν ζχζηεκα πξναγσγψλ 

γηα λα δηαζθαιίζνπκε φηη ππάξρνπλ νη θαηάιιεινη έιεγρνη θαηά ηεο αχμεζεο ηνπ 

κηζζνινγηθνχ θφζηνπο κέζσ ησλ πξναγσγψλ… 8. Γεδνκέλεο ηεο ρακειήο είζπξαμεο θφξσλ 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, ε ζηξαηεγηθή πξνζαξκνγήο καο βαζίδεηαη ζηελ 

εηζαγσγή εθηελψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε... 9. Έρνπκε δεζκεπζεί λα 

πεηχρνπκε ηνλ δεκνζηνλνκηθφ καο ζηφρν θαη είκαζηε έηνηκνη λα ιάβνπκε δηνξζσηηθά κέηξα 

ζηελ πεξίπησζε ππναπφδνζεο. Σα δηνξζσηηθά κέηξα, εάλ θξηζνχλ αλαγθαία, ζα 

πεξηιακβάλνπλ πξφζζεηεο ζηνρεπκέλεο κεηψζεηο ζην κηζζνινγηθφ θφζηνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

θαη ζηηο θνηλσληθέο δαπάλεο,…». ην δεχηεξν απφ ηα αλσηέξσ δχν Μλεκφληα, δειαδή ζην 

Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ην νπνίν 

πξνζαξηάηαη ζηνλ λ. 4046/2012 σο Παξάξηεκα V_2, αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζην 

θεθάιαην 1 κε ηίηιν «Γεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε» ηα εμήο : «…Πξηλ ηελ εθηακίεπζε, ε 

Κπβέξλεζε πξνβαίλεη επίζεο ζηηο αθφινπζεο εθθξεκείο ελέξγεηεο: … Μέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 

2012 ε Κπβέξλεζε ζα ζεζπίζεη λνκνζεηηθά κία κείσζε θαηά κέζν φξν 10% ζηα απνθαινχκελα 

«εηδηθά κηζζνιφγηα» ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζηα νπνία ην λέν κηζζνιφγην δελ ηζρχεη. Σνχην ζα 

εθαξκνζζεί απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2012 θαη εληεχζελ θαη ζα επηθέξεη εμνηθνλνκήζεηο ηεο 

ηάμεσο ησλ 114 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ ηνπιάρηζηνλ (κε αληίθηππν κεηαθνξάο 226 εθαηνκκπξίσλ 

Δπξψ ην 2013) (θαζαξφ πνζφλ αθνχ ιεθζεί ππφςε ε επίπησζε επί ησλ θφξσλ θαη ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο)… Η Κπβέξλεζε δειψλεη ηελ εηνηκφηεηά ηεο λα νξίζεη θαη 

λα ζεζπίζεη πξφζζεηα κέηξα, εάλ παξαζηεί αλάγθε, έηζη ψζηε λα ηεξεζνχλ νη δεκνζηνλνκηθνί 



ζηφρνη». ηε ζπλέρεηα, κε ηνλ λ. 4051/2012 (Α΄ 40/29.2.2012) εηζήρζεζαλ επείγνπζεο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, θαηά ηα αλσηέξσ, εγθξηζέληνο Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο θαη 

επήιζαλ νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζηνλ εγθξηζέληα κε ηνλ λ. 4032/2011 (Α΄ 257) 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2012. ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ απηνχ 

αλαθέξεηαη φηη: «... ε κεγαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε απνθιίζεσλ κεηαμχ ησλ αξρηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ηειηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011. πλέπεηα ηεο απφθιηζεο απηήο είλαη ε αλάγθε 

επαλαθαζνξηζκνχ ησλ κεγεζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2012 έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε 

ζχγθιηζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί κε ην αλαζεσξεκέλν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε Βνπιή. Οη παξεκβάζεηο απηέο πνπ 

γίλνληαη γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ εθηηκψκελσλ απνθιίζεσλ απνηππψλνληαη ζηνλ θαησηέξσ 

πίλαθα ...». ηνλ πίλαθα απηφ κε ηίηιν «Νέεο Γεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο: α. Κξαηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο» πξνβιέθζεθε, κεηαμχ άιισλ, εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο ησλ 205 

εθαηνκκπξίσλ επξψ απφ ηε κείσζε ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ. Αθνινχζσο, ζηηο 9 Μαξηίνπ 

2012, νινθιεξψζεθε επηηπρψο, ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο 

(PSI) κε ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο 

198,045 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ έλαληη λέσλ νκνιφγσλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 92,072 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε άκεζε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο 

ρψξαο θαηά 105,973 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη ζε πεξηνξηζκφ ησλ κειινληηθψλ δαπαλψλ γηα 

ηφθνπο. Δλφςεη ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, θαη 

ηεο αλαθνίλσζεο απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012, κέηξσλ κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηνπ πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο θαηά ην 2012, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο έγθξηζεο 

ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, εθδφζεθε ε 2012/211/ΔΔ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

13-3-2012 (L 113), κε ηελ νπνία, αλαζεσξήζεθε ε 2011/734/ΔΔ πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ. 

ηελ ελ ιφγσ απφθαζε γίλεηαη κλεία ηεο ιήςεο κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο απφ ηελ 

Διιάδα γηα ηελ κείσζε ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο, κεηαμχ δε ησλ κέηξσλ απηψλ 

πεξηιακβάλεηαη θαη «ε κείσζε θαηά 12% θαηά κέζν φξν ησλ "εηδηθψλ κηζζψλ" ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα γηα ηνπο νπνίνπο δελ ηζρχεη ην λέν κηζζνιφγην», ε νπνία ζα ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 

2012, κε ζπλνιηθή εηήζηα εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεσο ησλ 205 εθαηνκκπξίσλ επξψ».  

18. Δπεηδή, αθνινχζσο, εθδφζεθε ν λ. 4093/2012 «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 - Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη 

ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016» (ΦΔΚ Α΄ 222/ 

12.11.2012). Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Α (κε ηίηιν ΔΓΚΡΙΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ 

ΥΔΓΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2013-2016) ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λφκνπ 

απηνχ εγθξίζεθε ην κεζνπξφζεζκν πιαίζην. χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 

κεζνπξνζέζκνπ πιαηζίνπ (βι. ζρεη. θείκελν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Οθησβξίνπ 2012) 

θαη ηδίσο ζηελ ελφηεηα 1 «Γεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθέο» ηνπ Κεθαιαίνπ 3 ηνπ 

κεζνπξνζέζκνπ, ππνελφηεηα 1.4 «Η λέα δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα ζηελ πεξίνδν 2013-

2016», θαζψο θαη ζηνπο ζπλνδεχνληεο απηφ πίλαθεο, νη νπνίνη πξνζαξηήζεθαλ σο παξάξηεκα 

ζηνλ λ. 4093/2012 αλαθέξεηαη φηη: «νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ, θπξίσο 

ζηνλ ηνκέα ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη ε πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ή/θαη ρακειφηεξε 

απνδνηηθφηεηα θάπνησλ κέηξσλ, πνπ νδήγεζαλ ζε πνιχ ρακειφηεξεο απνδφζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ 

παθέηνπ ησλ κέηξσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ζε ζρέζε κε ηνπο αξρηθνχο ππνινγηζκνχο, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ βαζχηεξε, απφ φηη πξνβιεπφηαλ, χθεζε, δεκηνχξγεζαλ κεγάιεο 

απνθιίζεηο αθφκε θαη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο (κεηά ηελ επηκήθπλζε) ζηφρνπο ηνπ 

πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο πεξηφδνπ 2013-2016. Πξνθεηκέλνπ λα 

επαλέιζεη ην πξφγξακκα ζηηο αξρηθέο ηνπ πξνβιέςεηο, θξίζεθε απαξαίηεην λα ζπλερηζζεί θαη 

λα εληαζεί ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή…». Πξνβιέπεηαη δε, φηη ην δεκνζηνλνκηθφ φθεινο 

απφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ ζα ππεξβεί ηα 257 εθαηνκκχξηα επξψ, γηα 

ηελ πεξίνδν 2013-2016. Σέινο, ζηελ ελφηεηα 5 «Γαπάλεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ» ηνπ 



ίδηνπ Κεθαιαίνπ 3 ππφ ελφηεηα 5.3.1 αλαθέξεηαη φηη: «Οη δαπάλεο γηα κηζζνχο εκθαλίδνληαη 

κεησκέλεο θαηά 2.490 εθαη. επξψ, ην 2016 ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2012 

πξν ηεο ιήςεσο ησλ κέηξσλ. πγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 13.112 εθαη. επξψ ή 

6,76% ηνπ ΑΔΠ ην 2012, ζε 11.811 εθαη. επξψ ή 6,45% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ζε 11.248 εθαη. 

επξψ ή 6,16% ηνπ ΑΔΠ ην 2014, ζε 10.942 εθαη. επξψ ή 5,83% ηνπ ΑΔΠ ην 2015 θαη ζε 

10.630 εθαη. επξψ ή 5,41% ηνπ ΑΔΠ ην 2016. Η δηακφξθσζε ησλ εμνηθνλνκήζεσλ ζην χςνο 

ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, εθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί σο απνηέιεζκα ησλ εμήο ζρεδηαδνκέλσλ 

παξεκβάζεσλ: εμνξζνινγηζκφο ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ...».  

19. Δπεηδή, εμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 13-36 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1 (κε 

ηίηιν «ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ»), ηεο παξαγξάθνπ Γ (κε 

ηίηιν «ΡΤΘΜΙΔΙ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ»), ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ αλσηέξσ λφκνπ επήιζαλ κεηψζεηο ζε φια ηα 

ραξαθηεξηζζέληα απφ ηνλ λνκνζέηε σο «εηδηθά κηζζνιφγηα», κε βάζε ηα νπνία ακείβνληαη 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ. Δηδηθφηεξα, κε ηελ πεξίπησζε 1 ηεο αλσηέξσ 

ππνπαξαγξάθνπ (Γ1) νξίζζεθε φηη: «Σα επηδφκαηα ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη αδείαο, 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ νπνηαδήπνηε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε, … γηα ιεηηνπξγνχο,… 

θαηαξγνχληαη απφ 1.1.2013», ελψ κε ηελ πεξίπησζε 17 ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 

3205/2003 θαη επήιζαλ πεξαηηέξσ κεηψζεηο ζηηο απνδνρέο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. 

πιήξνπο απαζρφιεζεο κε ηε κείσζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ Λέθηνξα, ηε κείσζε ησλ 

ζπληειεζηψλ βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη νη βαζηθνί κηζζνί ησλ ινηπψλ βαζκίδσλ, θαη κε 

ηε κείσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 2 πεξ. β΄, γ΄, δ΄ θαη ζη΄ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 

3205/2003 επηδνκάησλ, απνδεκίσζεο θαη εμφδσλ παξάζηαζεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε 17 νξίδνληαη ηα εμήο: «Ι) Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 

3205/2003 αληηθαζίζηαηαη, απφ 1.8.2012, σο εμήο: «1. Ο βαζηθφο κεληαίνο κηζζφο φισλ ησλ 

βαζκίδσλ ησλ κειψλ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ησλ Παλεπηζηεκίσλ κε 

πιήξε απαζρφιεζε, θαζνξίδεηαη κε βάζε ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ Λέθηνξα, ν νπνίνο 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνπο παξαθάησ ζπληειεζηέο θαη ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ πιεζηέζηεξε 

κνλάδα επξψ: α. Καζεγεηήο 1,37 β. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 1,25 γ. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

1,08 δ. Λέθηνξαο 1,00 Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ λέσλ βαζηθψλ κηζζψλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ν 

κεληαίνο βαζηθφο κηζζφο ηνπ Λέθηνξα νξίδεηαη ζε ρίιηα εμήληα πέληε επξψ (1.065 €). II) Οη 

πεξηπηψζεηο β΄, γ΄, δ΄ θαη ζη΄ ηεο παξ. 2 θαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3205/2003 

αληηθαζίζηαληαη, απφ 1.8.2012, σο εμήο: 2.β. Γηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη εμσδηδαθηηθήο 

παλεπηζηεκηαθήο απαζρφιεζεο εληφο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, νξηδφκελν, σο εμήο: i. Καζεγεηήο 

390 € ii. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 368 € iii. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 335 € iv. Λέθηνξαο 300 €. 

Σν αλσηέξσ επίδνκα θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηνπο άδεηαο. γ. Πάγηα απνδεκίσζε, γηα δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο θαη γηα 

ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, νξηδφκελε σο εμήο: i. Καζεγεηήο 273 € ii. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

184 € iii. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 128 € iv. Λέθηνξαο 128 € δ. Δηδηθφ εξεπλεηηθφ, γηα ηελ 

εθηέιεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο θαη ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, νξηδφκελν, σο εμήο: i. Καζεγεηήο 226 € ii. Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 215 € iii. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 200 € iv. Λέθηνξαο 184 € ζη. Έμνδα παξάζηαζεο 

ζηνπο Πξπηάλεηο, Αληηπξπηάλεηο, Κνζκήηνξεο θαη Πξνέδξνπο Σκεκάησλ, νξηδφκελα, σο εμήο: 

i. Πξχηαλεο 250 € ii. Αληηπξχηαλεο 200 € iii. Κνζκήηνξαο ή Πξφεδξνο Σκήκαηνο 210 €. 4. Σα 

πνζά ησλ πεξηπηψζεσλ i ησλ εδαθίσλ β΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

πξνζαπμάλνληαη θαηά εβδνκήληα επξψ (70 €) κε ηε ζπκπιήξσζε είθνζη πέληε (25) εηψλ 

ππεξεζίαο». Δμάιινπ, ζηελ πεξίπησζε 37 ηεο αλσηέξσ ππνπαξαγξάθνπ Γ.1 νξίζζεθε φηη: «Ο 

ρξφλνο θαη ν ηξφπνο επηζηξνθήο ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ απνδνρψλ ή ζπληάμεσλ, 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ, θαζνξίδεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ». Καη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο ηειεπηαίαο απηήο δηάηαμεο 

εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ. νηθ.2/83408/022/14.11.2012 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 



Οηθνλνκηθψλ κε ηίηιν «Δπηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ απνδνρψλ θαη 

ζπληάμεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηνπ 

άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222 Α’/12.11.2012)» (Β΄ 3017/14.11.2012), ζηελ 

νπνία νξίδνληαη ηα εμήο: «1. Σα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κείσζε ησλ απνδνρψλ θαη 

ζπληάμεσλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ 13 έσο 36 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 

ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α/12-11-2012) θαη 

αληηζηνηρνχλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.8.2012 κέρξη ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ, ε 

νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε κηζζνδνζία ή ζχληαμε ηνπ κελφο Ιαλνπαξίνπ 2013, 

παξαθξαηνχληαη απφ ηε κηζζνδνζία ή ζχληαμε ησλ κελψλ Ιαλνπαξίνπ έσο Γεθεκβξίνπ 2013, 

σο εμήο: (α) γηα πνζά κέρξη εθαηφ επξψ (€100) εθάπαμ, (β) γηα πνζά κέρξη δηαθφζηα πελήληα 

επξψ (€250) ζε δχν ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, (γ) γηα πνζά κέρξη πεληαθφζηα επξψ (€500) ζε 

ηξεηο ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, (δ) γηα πνζά κέρξη επηαθφζηα πελήληα επξψ (€750) ζε ηέζζεξηο 

ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, (ε) γηα πνζά κέρξη ρίιηα επξψ (€1.000) ζε πέληε ηζφπνζεο κεληαίεο 

δφζεηο, (ζη) γηα πνζά κέρξη ρίιηα πεληαθφζηα επξψ (€1.500) ζε έμη ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, 

(δ) γηα πνζά κέρξη δχν ρηιηάδεο επξψ (€2.000) ζε επηά ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, (ε) γηα πνζά 

κέρξη δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ (€2.500) ζε νθηψ ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, (ζ) γηα πνζά 

κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο επξψ (€3.000) ζε ελληά ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, (η) γηα πνζά κέρξη 

ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξψ (€4.000) ζε δέθα ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, (ηα) γηα πνζά κέρξη πέληε 

ρηιηάδεο επξψ (€5.000) ζε έληεθα ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, (ηβ) γηα πνζά άλσ ησλ πέληε 

ρηιηάδσλ επξψ (€5.000) ζε δψδεθα ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ παξαθξάηεζε ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ είλαη ε 31-12-2013. 2. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ πνζά αλαθέξνληαη ζε απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηθηέο 

απνδνρέο ή ηε κεηθηή ζχληαμε ηνπ ππαιιήινπ, ιεηηνπξγνχ, ζηξαηησηηθνχ ή ζπληαμηνχρνπ, 

αθαηξνπκέλσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ θξαηήζεσλ. Σα νθεηιφκελα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλσηέξσ κείσζε ζα παξαθξαηνχληαη αλαινγηθά απφ ηνπο νηθείνπο θσδηθνχο πνπ 

εθηακηεχζεθαλ. 3. ηελ πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγφο, ππάιιεινο ή ζηξαηησηηθφο απνρψξεζε απφ 

ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο θαη έρεη εηζπξάμεη απνδνρέο, ζηηο νπνίεο δελ έρεη 

εθαξκνζζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ κείσζε, ηα ζρεηηθά 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά ζα παξαθξαηεζνχλ ζπκςεθηζηηθά απφ ηε ζχληαμε ηνπ ή ζε 

πεξίπησζε κεηαβίβαζεο απηήο, απφ ηε ζχληαμε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. Η 

παξαθξάηεζε γίλεηαη κε πξάμε ηνπ αξκφδηνπ Γηεπζπληή πληάμεσλ, χζηεξα απφ ζρεηηθή 

βεβαίσζε ηνπ εθθαζαξηζηή απνδνρψλ, γηα ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε. 4. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ιεηηνπξγφο, ππάιιεινο ή ζηξαηησηηθφο απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 

πιελ ηεο πεξίπησζεο ηεο ζπληαμηνδφηεζεο, θαη έρεη εηζπξάμεη απνδνρέο, ζηηο νπνίεο δελ έρεη 

εθαξκνζζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ κείσζε, ηα ζρεηηθά 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ εθάπαμ. ε πεξίπησζε πνπ νη 

αλσηέξσ αξλεζνχλ ηελ επηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ, γίλεηαη ζε απηνχο 

θαηαινγηζκφο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α)».  

20. Δπεηδή, ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ σο άλσ λ. 4093/2012 αλαθέξνληαη, σο πξνο ηελ 

ππνπαξάγξαθν Γ.1, ηα εμήο: «Γ. Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο. Τπνπαξάγξαθνο Γ1. Μηζζνινγηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. Με ηηο 

παξνχζεο δηαηάμεηο ξπζκίδνληαη ζέκαηα κηζζνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη 

ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο. 

Δηδηθφηεξα: … Με ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 13 έσο 36 πξνβιέπνληαη, απφ 1.8.2012 νη 

κεηψζεηο επί ησλ απνδνρψλ φισλ ησλ ακεηβνκέλσλ κε εηδηθά κηζζνιφγηα. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο 37 πξνβιέπεηαη φηη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζα θαζνξηζζεί ν 

ρξφλνο θαη ν ηξφπνο επηζηξνθήο ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ απνδνρψλ ιφγσ ηεο 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πεξηθνπή ησλ απνδνρψλ ησλ ακεηβνκέλσλ κε 

εηδηθά κηζζνιφγηα. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 38 θαζνξίδνληαη ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε ρνξήγεζε ρξνλνεπηδφκαηνο ζε φινπο ηνπο ιεηηνπξγνχο θαη ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ 



ακείβνληαη κε εηδηθά κηζζνιφγηα». Δπ’ επθαηξία δε ηεο δηαηάμεσο ηεο ππνπεξίπησζεο β΄, ηεο 

πεξίπησζεο 38, ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1, ηεο παξαγξάθνπ Γ, ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 

4093/2012 νξίζζεθε, κε ηελ ππ’ αξηζ. 2/85127/0022/22.11.2012 πξάμε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ 

ππνπαξαγξάθνπ Γ.1 ζηα αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο φξγαλα, φηη επαλαθέξνληαη κελ ζε 

ηζρχ, απφ 1.8.2012, νη αλαζηαιείζεο κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3986/2011 δηαηάμεηο 

γηα ηε ρνξήγεζε επί πιένλ πνζνζηνχ ζην επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ή 

αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο απηνχ ζηνπο ακεηβνκέλνπο κε βάζε εηδηθά κηζζνιφγηα, θαη φηη, θαηφπηλ 

ηνχηνπ, είλαη δπλαηή πιένλ ε αλαδξνκηθή ρνξήγεζε επηπιένλ πνζνζηνχ ζην επίδνκα ρξφλνπ 

ππεξεζίαο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο απφ 1.7.2011 θαη εληεχζελ, 

αιιά φηη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ρνξήγεζε επηδφκαηνο ρξφλνπ 

ππεξεζίαο ζα γίλεη επί ησλ λέσλ (κεησκέλσλ) απνδνρψλ πνπ ηζρχνπλ απφ 1.8.2012 θαη 

εληεχζελ θαη δελ δχλαληαη λα αλαηξέρνπλ ζε εκεξνκελία πξνγελέζηεξε απηήο.  

21. Δπεηδή, ζηελ έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ ζπλφδεπε ην ζρέδην ηνπ 

αλσηέξσ λφκνπ 4093/2012 θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή, αλαθέξνληαη, 

κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: «Παξάγξαθνο Γ. Σξνπνπνηνχληαη νη κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο πνπ 

δηέπνπλ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα σο αθνινχζσο: - Καηαξγνχληαη, απφ 1.1.2013, ηα 

επηδφκαηα ενξηψλ θαη άδεηαο ππέξ ησλ ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ν.η.α. 

θαη ησλ άιισλ λ.π.δ.δ., θαζψο θαη ππέξ ησλ κηζζσηψλ ησλ λ.π.η.δ… - Δπαλαθαζνξίδνληαη, 

αλαδξνκηθά απφ 1.8.2012, νη κεληαίεο απνδνρέο ησλ ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ, πνπ 

ακείβνληαη κε εηδηθά κηζζνιφγηα. ηηο θπξηφηεξεο απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο, νη νπνίεο 

θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην 99% ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζνδνηνχκελσλ, επέξρνληαη κεηαβνιέο: α) ζην 

βαζηθφ κηζζφ ηνπ βαζκνχ βάζεο, β) ζηνπο ζπληειεζηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην χςνο ηνπ 

βαζηθνχ κηζζνχ ησλ ινηπψλ βαζκψλ ηεο θαηεγνξίαο θαη γ) ζην χςνο επηκέξνπο επηδνκάησλ θαη 

παξνρψλ. Έηζη, αλά θαηεγνξία, νη κεηαβνιέο ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο: Ι. Μηζζνιφγην 

κειψλ ΓΔΠ ησλ Παλεπηζηεκίσλ… α) Βαζηθφο κηζζφο ● Καζεγεηήο 1.459 € (ζήκεξα 1.775 €) 

● Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 1.331 € (ζήκεξα 1.538 €) ● Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 1.150 € 

(ζήκεξα 1.301 €) ● Λέθηνξαο 1.065 € (ζήκεξα 1.183 €) β) Δπίδνκα δηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο 

● Καζεγεηήο 390 € (ζήκεξα 475,24 €) ● Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 368 € (ζήκεξα 427,47 €) ● 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 335 € (ζήκεξα 380,51 €) ● Λέθηνξαο 300 € (ζήκεξα 332,75 €) γ) 

Απνδεκίσζε γηα δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο θ.ιπ. ● Καζεγεηήο 273 € (ζήκεξα 332,75 €) ● 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 184 € (ζήκεξα 213,73 €) ● Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 128 € (ζήκεξα 

142,49 €) ● Λέθηνξαο 128 € (ζήκεξα 142,49 €) δ) Δηδηθφ Δξεπλεηηθφ Δπίδνκα ● Καζεγεηήο 

226 € (ζήκεξα 275,91 €) ● Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 215 € (ζήκεξα 250 €) ● Δπίθνπξνο 

Καζεγεηήο 200 € (ζήκεξα 227,34 €) ● Λέθηνξαο 184 € (ζήκεξα 204,66 €) ε) Πξνζαχμεζε 

επηδνκάησλ Σα παξαπάλσ επηδφκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζην βαζκφ ηνπ Καζεγεηή 

πξνζαπμάλνληαη θαηά 70 Δπξψ κε ηε ζπκπιήξσζε 25 εηψλ ππεξεζίαο. (Γηα ηα θαηαβαιιφκελα 

ζήκεξα επηδφκαηα πξνβιέπεηαη πξνζαχμεζε θαηά 117 Δπξψ κε ηε ζπκπιήξσζε 25εηίαο). η) 

Έμνδα παξάζηαζεο ● Πξχηαλεο 250 € ● Αληηπξχηαλεο 200 € ● Κνζκήηνξαο ή Πξφεδξνο 

Σκήκαηνο 210 €». Σέινο, ζην επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο 

Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2012 αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα 

εμήο : «10.6 Πξφζζεηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα γηα ην 2012 θαη Μεζνπξφζεζκε Γεκνζηνλνκηθή 

ηξαηεγηθή γηα 2013-2016. Σα δεκνζηνλνκηθά κέηξα ζηε Μεζνπξφζεζκε Γεκνζηνλνκηθή 

ηξαηεγηθή (ΜΓ) σο ην 2016 πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 1. Δμνξζνινγηζκφο ηνπ 

κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαηά 1.110 εθαηνκκχξηα Δπξψ ην 2013 θαη επηπξφζζεηα 259 

εθαηνκκχξηα Δπξψ ην 2014, κέζσ:.. εμνξζνινγηζκνχ ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο… ● πξννδεπηηθέο κεηψζεηο ζηηο κεληαίεο ακνηβέο ησλ ππαιιήισλ ησλ εηδηθψλ 

κηζζνινγίσλ (δηθαζηέο, δηπισκάηεο, γηαηξνί, δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ, έλνπιεο 

δπλάκεηο θαη αζηπλνκία, ππάιιεινη αεξνδξνκίσλ, θαη γεληθνί γξακκαηείο) κε εθαξκνγή απφ 



1ε Απγνχζηνπ 2012, σο αθνινχζσο: 2 ηνηο εθαηφ θάησ απφ 1.000 επξψ, 10 ηνηο εθαηφ γηα 

1000-1500 Δπξψ, 30 ηνηο εθαηφ γηα 2.500-4.000 Δπξψ θαη 35 ηνηο εθαηφ απφ 4000 Δπξψ».  

22. Δπεηδή, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε νη ελάγνληεο, άπαληεο κέιε ηνπ Γ.Δ.Π. ηνπ Δζληθνχ 

θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, (ν πξψηνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηεο 

Ιαηξηθήο ρνιήο, ε δεχηεξε Καζεγήηξηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, Σκήκαηνο Φηινινγίαο θαη ν 

ηξίηνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο), ππνζηεξίδνπλ φηη ππέζηεζαλ, 

φπσο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. ηηο αθφινπζεο κεηψζεηο: (α) κε ην λ. 3833/2010 

κείσζε θαηά πνζνζηφ 12% ησλ επηδνκάησλ, απνδεκηψζεσλ θαη πξφζζεησλ ακνηβψλ ηνπο 

(επίδνκα δηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη εμσδηδαθηηθήο παλεπηζηεκηαθήο απαζρφιεζεο εληφο 

ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ε πάγηα απνδεκίσζε γηα δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο θαη γηα 

ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, ην εηδηθφ εξεπλεηηθφ επίδνκα γηα ηελ εθηέιεζε κεηαδηδαθηνξηθήο 

έξεπλαο θαη ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο ζηνπο Πξπηάλεηο, Αληηπξπηάλεηο, Κνζκήηνξεο θαη Πξνέδξνπο 

Σκεκάησλ), (β) κε ην λ. 3845/2010 κείσζε θαηά πνζνζηφ 8% ησλ σο άλσ επηδνκάησλ, 

απνδεκηψζεσλ θαη πξφζζεησλ ακνηβψλ ηνπο, (γ) κείσζε ησλ επηδνκάησλ ενξηψλ θαη αδείαο 

θαηά 30% (άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ λ. 3833/2010), ζηε ζπλέρεηα, δε θαζνξηζκφο ηνπο ζην εληαίν 

πνζφ ησλ 1.000 επξψ θαη’ έηνο θαη, γηα φζνπο εμ απηψλ ειάκβαλαλ κεληαίεο κεηθηέο απνδνρέο 

αλψηεξεο ησλ 3.000 επξψ, πιήξεο θαηάξγεζή ηνπο (άξζξν ηξίην παξ. 6 ηνπ λ. 3845/2010), (δ) 

κείσζε θαηά 20% ηνπ εηδηθνχ εξεπλεηηθνχ επηδφκαηνο γηα ηελ εθηέιεζε κεηαδηδαθηνξηθήο 

έξεπλαο θαη ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

(άξζξν 55 παξ. 23 πεξ. ε΄ ηνπ λ. 4002/2011). Οη απνδνρέο ηνπο, φκσο, κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ 

θαη κε άιιεο δηαηάμεηο (κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ απφ 12.000 επξψ ζε 5.000 επξψ κε ην 

άξζξν 38 παξ. 2 ηνπ λ. 4024/2011, Α΄ 226, επηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο κε ην άξζξν 

29 ηνπ λ. 3986/2011, Α΄ 152, επηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο κε ην άξζξν 38 παξ. 2 

πεξ. α΄ ηνπ λ. 3986/2011, επηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο ππέξ ηνπ ΣΠΓΤ κε ην άξζξν 38 παξ. 2 

πεξ. β΄ ηνπ λ. 3986/2011,) θαη ηειηθά, κεηψζεθαλ δξαζηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012 

ζε επίπεδν πνπ απηέο δελ επαξθνχλ πιένλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα έμνδα δηαβίσζεο θαη ζηα 

αθαδεκατθά ηνπο θαζήθνληα. Δηδηθφηεξα ππνζηεξίδνπλ φηη νη αθαζάξηζηεο απνδνρέο ηνπ 

πξψηνπ ελάγνληνο κεηψζεθαλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ σο άλσ λφκνπ, θαηά 389,53 επξψ ην κήλα, 

ηεο δεχηεξεο ελάγνπζαο θαηά 755,74 επξψ ην κήλα θαη ηνπ ηξίηνπ ελάγνληνο θαηά 455,61 

επξψ ην κήλα (βι. 4184, 4185, 4183/14.2.2014 βεβαηψζεηο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ) θαη φηη νη απνδνρέο 

ηνπο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.1.2013 έσο 31.4.2013 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: α) γηα 

ηνλ πξψην ελάγνληα, αθαζάξηζηεο απνδνρέο 2.520,68 θαη θαζαξέο 1.676,62 επξψ, β) γηα ηελ 

δεχηεξε ελάγνπζα, αθαζάξηζηεο απνδνρέο 3.483,40 θαη θαζαξέο 2.034,10 επξψ θαη γ) γηα ηνλ 

ηξίην ελάγνληα, αθαζάξηζηεο απνδνρέο 2.966,60 θαη θαζαξέο 1.793,27 επξψ, ην κήλα. 

Δμάιινπ, κε ην απφ 31.3.2014 ππφκλεκά ηνπο, νη ελάγνληεο ηζρπξίδνληαη φηη: α) 

πξσηνδηνξηδφκελνο Λέθηνξαο, ην έηνο 2009 ειάκβαλε θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο 1.318,45 

επξψ (θαη επηπιένλ δψξν Πάζρα 423,92 επξψ, επίδνκα άδεηαο 423,92 επξψ θαη δψξν 

Υξηζηνπγέλλσλ 847,84 επξψ), ελψ, πξηλ ηηο πεξηθνπέο ηνπ λ. 4093/2012, ειάκβαλε θαζαξέο 

κεληαίεο απνδνρέο 1.129,57 επξψ θαη, κεηά ηελ ηζρχ ηνπ σο άλσ λφκνπ, θαζαξέο κεληαίεο 

απνδνρέο 1.030 επξψ, ρσξίο επίδνκα αδείαο θαη δψξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, β) 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο κε 5 ρξφληα ππεξεζίαο, ην έηνο 2009 ειάκβαλε θαζαξέο κεληαίεο 

απνδνρέο 1.712,69 επξψ (θαη επηπιένλ δψξν Πάζρα 496,99 επξψ, επίδνκα άδεηαο 496,99 επξψ 

θαη δψξν Υξηζηνπγέλλσλ 999,98 επξψ), ελψ, πξηλ ηηο πεξηθνπέο ηνπ λ. 4093/2012, ειάκβαλε 

θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο 1.461,00 επξψ θαη, κεηά ηελ ηζρχ ηνπ σο άλσ λφκνπ, θαζαξέο 

κεληαίεο απνδνρέο 1.335,40 επξψ, ρσξίο επίδνκα αδείαο θαη δψξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, 

γ) Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο κε 10 ρξφληα ππεξεζίαο, ην έηνο 2009 ειάκβαλε θαζαξέο κεληαίεο 

απνδνρέο 2.038,48 επξψ (θαη επηπιένλ δψξν Πάζρα 604,22 επξψ, επίδνκα άδεηαο 604,22 επξψ 

θαη δψξν Υξηζηνπγέλλσλ 1.208,44 επξψ), ελψ, πξηλ ηηο πεξηθνπέο ηνπ λ. 4093/2012, ειάκβαλε 



θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο 1.765,00 επξψ θαη, κεηά ηελ ηζρχ ηνπ σο άλσ λφκνπ, θαζαξέο 

κεληαίεο απνδνρέο 1.554,66 επξψ, ρσξίο επίδνκα αδείαο θαη δψξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, 

δ) Καζεγεηήο κε 15 ρξφληα ππεξεζίαο, ην έηνο 2009 ειάκβαλε θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο 

2.432,99 επξψ (θαη επηπιένλ δψξν Πάζρα 718,81 επξψ, επίδνκα άδεηαο 718,81 επξψ θαη δψξν 

Υξηζηνπγέλλσλ 1.437,62 επξψ), ελψ, πξηλ ηηο πεξηθνπέο ηνπ λ. 4093/2012, ειάκβαλε θαζαξέο 

κεληαίεο απνδνρέο 2.135,00 επξψ θαη, κεηά ηελ ηζρχ ηνπ σο άλσ λφκνπ, θαζαξέο κεληαίεο 

απνδνρέο 1.819,80 επξψ, ρσξίο επίδνκα αδείαο θαη δψξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα (βι. θαη 

4198/27.2.2014 βεβαίσζε Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ). Τπφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, νη ελάγνληεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 17, ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1, ηεο παξαγξάθνπ Γ, 

ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ. 2/83408/022/14.11.2012 

απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ αληίθεηληαη: α) ζην άξζξν 16 ηνπ 

πληάγκαηνο, β) ζηα άξζξα 4 παξ. 1 θαη 5, 2 παξ. 1 θαη 5 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, γ) ζηα 

άξζξα 17 θαη 25 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο θαη ζην Πξψην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο ΔΓΑ 

θαη δ) ζηα άξζξα 74 παξ. 5 θαη 80 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Δηζ.Ν.Α.Κ., πξνο απνδεκίσζή ηνπο, γηα ηηο πεξηθνπείζεο, κε 

βάζε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο, απνδνρέο ηνπο. Δλ ηέιεη δε, δεηνχλ λα αλαγλσξηζζεί ε εηο 

νιφθιεξνλ ππνρξέσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ λα 

θαηαβάινπλ, κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο, ζηνλ πξψην ησλ ελαγφλησλ ην πνζφ ησλ 3.426, 

93 επξψ, ζηε δεχηεξε ην πνζφ ησλ 6.801,66 επξψ θαη ζηνλ ηξίην ην πνζφ ησλ 4.100,49 επξψ, 

πνπ αληηζηνηρνχλ, φπσο ππνζηεξίδνπλ, ζε πεξηθνπείζεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ηνπο γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.8.2012 έσο 30.4.2013, βάζεη ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ.  

23. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα (ζθέςε 10), ελ φςεη ηεο θαζηεξνπκέλεο ζην άξζξν 25 

παξ. 4 ηνπ πληάγκαηνο αμηψζεσο ηνπ Κξάηνπο λα εθπιεξψλνπλ φινη νη πνιίηεο ην ρξένο ηεο 

θνηλσληθήο θαη εζληθήο αιιειεγγχεο, δελ είλαη επηηξεπηφ ε επηβάξπλζε, απφ ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη πξνο αληηκεηψπηζε δπζκελνχο θαη παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, λα 

επηβαξχλεη πάληνηε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πνιηηψλ. Καη λαη κελ ν λνκνζέηεο δχλαηαη λα 

ιακβάλεη κέηξα πεξηζηνιήο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ εηο βάξνο φζσλ ιακβάλνπλ κηζζφ ή 

ζχληαμε απφ ην δεκφζην ηακείν, ιφγσ ηεο άκεζεο εθαξκνγήο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

επηβαιινκέλσλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο, ε εμνπζία ηνπ φκσο 

απηή δελ είλαη απεξηφξηζηε, αιιά έρεη σο φξην ηηο ζπληαγκαηηθέο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο, 

ηεο ηζφηεηαο ζηελ θαηαλνκή ησλ δεκνζίσλ βαξψλ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο, νη νπνίεο επηηάζζνπλ ην βάξνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο λα 

θαηαλέκεηαη κεηαμχ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ απαζρνινπκέλσλ ζην δεκφζην, φζν θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο, επίζεο, θαη ησλ αζθνχλησλ ειεπζέξην επάγγεικα, δεδνκέλνπ, κάιηζηα, 

φηη ε βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ είλαη πξνο φθεινο φισλ (πξβι. ηΔ Οινκ. 

2192-2196/2014). Πεξαηηέξσ, απφ ηα εθηεζέληα ζηηο ζθέςεηο 15 έσο 19 πξνθχπηεη φηη κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 13-37, ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1, ηεο παξαγξάθνπ Γ, ηνπ άξζξνπ 

πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012, ν λνκνζέηεο, αθνχ δηαπίζησζε φηη ε νηθνλνκηθή χθεζε ζπλερίδεηαη 

θαη φηη ε ρψξα εμαθνινπζεί λα έρεη ζπλερή πξνβιήκαηα κε ηε θνξνινγηθή «ζπκκφξθσζε», 

ηελ είζπξαμε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ην Κξάηνο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, απνθάζηζε λα ιάβεη θαη πάιη, κεηαμχ άιισλ, σο άκεζν κέηξν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, ηελ πεξαηηέξσ 

κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ κηζζνδνηνχκελσλ απφ ην δεκφζην βάζεη «εηδηθψλ κηζζνινγίσλ» 

ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ. Δμάιινπ, αλ θαη θαζέλα απφ ηα σο άλσ «εηδηθά κηζζνιφγηα» 

αθνξνχζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία ιεηηνπξγψλ ή ππαιιήισλ, κε απνιχησο δηαθεθξηκέλα 

θαζήθνληα θαη απνζηνιή θαζψο θαη δηαθνξεηηθά ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα, ν 

λνκνζέηεο ηα αληηκεηψπηζε, ζπιιήβδελ, σο έλα εληαίν νηθνλνκηθφ κέγεζνο, ην νπνίν έπξεπε, 

ππνινγηδφκελν σο ζχλνιν, λα κεησζεί θαηά πνζνζηφ 10% ζην πιαίζην ηεο επηρεηξνχκελεο 

κείσζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Με βάζε ην εμηζσηηθφ 



απηφ θξηηήξην ζεζπίζζεθαλ κεγαιχηεξα πνζνζηά κείσζεο (άλσ δειαδή ηνπ 10%, ην νπνίν 

εμειήθζε σο κέζνο φξνο γηα ηηο κεηψζεηο ζε φια ηα κηζζνιφγηα) ζηα κηζζνιφγηα, ζηα νπνία ην 

χςνο ησλ απνδνρψλ ήηαλ γεληθψο καζεκαηηθψο πςειφηεξν, θαη κηθξφηεξα πνζνζηά ζε εθείλα, 

ζηα νπνία ην χςνο ησλ απνδνρψλ ήηαλ καζεκαηηθψο ρακειφηεξν, εληφο δε ηνπ ίδηνπ 

κηζζνινγίνπ κείσζε θαηά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηηο απνδνρέο ησλ θαηερφλησλ ηνπο αλψηεξνπο 

θαη αλψηαηνπο βαζκνχο ιεηηνπξγνχο θαη ππαιιήινπο (πξβι. ηΔ Οινκ. 2192-2196/2014). 

Έηζη, θαη’ εθαξκνγή ηνπ ακηγψο αξηζκεηηθνχ απηνχ θξηηεξίνπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο 17, ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1, ηεο παξαγξάθνπ Γ, ηνπ άξζξνπ πξψηνπ, ηνπ λ. 

4093/2012, επηβιήζεθαλ λέεο κεηψζεηο ζηνπο βαζηθνχο κηζζνχο ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη 

Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Α.Δ.Ι.), επί ηε 

βάζεη ηνπ κηζζνχ ησλ Λεθηφξσλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη επ’ απηνχ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ κηζζψλ ησλ ινηπψλ βαζκψλ (Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή θαη Καζεγεηή), θαζψο θαη ζηα ρνξεγνχκελα ζ’ απηνχο επηδφκαηα θαη απνδεκηψζεηο 

(επηδφκαηα δηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη εμσδηδαθηηθήο παλεπηζηεκηαθήο απαζρφιεζεο, 

απνδεκίσζε γηα δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, εηδηθφ 

εξεπλεηηθφ επίδνκα, έμνδα παξαζηάζεσο, επηδφκαηα ζπκπιήξσζεο 25εηίαο). Δηδηθφηεξα δε, 

επηβιήζεθαλ κεγαιχηεξεο, έλαληη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π., κεηψζεηο (άλσ ηνπ 10%) 

ζηηο απνδνρέο ησλ Καζεγεηψλ. Καηά ζπλέπεηα, λαη κελ ν λνκνζέηεο έρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα 

γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ξπζκίζεσλ θαη επξχ πεξηζψξην εθηίκεζεο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ 

απνδνρψλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι., ηα δηθαζηήξηα φκσο δχλαληαη θαη νθείινπλ, ρσξίο 

λα ππεηζέιζνπλ ζηελ έξεπλα ηεο ζθνπηκφηεηνο ησλ επηινγψλ ηνπ, λα εξεπλήζνπλ ην ακηγψο 

λνκηθφ δήηεκα, αλ ειήθζε ππ’ φςηλ ε ηδηαίηεξε κηζζνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ιεηηνπξγψλ, ε νπνία απνξξέεη απφ ην άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο, θαζψο θαη 

ε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ηζφηεηνο, ππφ ηελ δεχηεξε φςε ηεο, δειαδή ηεο ππνρξεψζεσο ηνπ 

λνκνζέηε λα κεηαρεηξίδεηαη αλίζσο ηηο άληζεο θαηαζηάζεηο. Η ηεθκεξίσζε δε απηή, αλαγθαία 

θαη εθ ηνπ φηη ηα επίκαρα κέηξα δηαζπνχλ κία πάγηα κηζζνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγψλ 

απηψλ (βι. ζθ. 14), ζα έπξεπε λα αλαθέξεηαη ζηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ ελ γέλεη ζπλζεθψλ 

θαη ηνπ γεληθνχ θφζηνπο δηαβίσζεο, ζηελ αλάγθε δηαθχιαμεο ηνπ θχξνπο ηνπ δεκνζίνπ 

ιεηηνπξγήκαηνο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π., ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηεο 

απνζηνιήο ηνπο σο αθαδεκατθψλ δηδαζθάισλ θαη εξεπλεηψλ, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα 

ηδηαηηέξσο απμεκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηνπο πξνζφληα, γηα ηελ απφθηεζε ησλ νπνίσλ 

απαηηνχληαη καθξνρξφληεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη πξσηφηππεο ζπγγξαθηθέο εξγαζίεο, 

θαζψο επίζεο θαη ηελ ζπλαξηψκελε κε ηα σο άλσ ζηνηρεία κέξηκλα γηα ηελ πξνζέιθπζε ζηα 

Παλεπηζηήκηα ηεο Υψξαο λένπ, πςειήο επηζηεκνληθήο επάξθεηαο, ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ 

(πξβι. θαη ηελ απφθαζε ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο 14.2.2012, 

2BvL 4/10, ζρεηηθή κε ηηο κηζζνινγηθέο αλαθαηαηάμεηο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ιεηηνπξγψλ). 

Όκσο, νχηε απφ ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ςήθηζεο ηνπ λ. 4093/2012, νχηε απφ ην 

θείκελν ηνπ εγθξηζέληνο κε ηνλ λφκν απηφ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2013-2016, νχηε, ηέινο, απφ ην θείκελν ηνπ εγθξηζέληνο κε ηνλ λ. 4046/2012 

Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο πξνθχπηεη φηη, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ πεξηθνπψλ κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012 (πεξίπη. 17, ππνπαξαγξ. Γ.1, παξαγξ. Γ, άξζξνπ πξψηνπ λ. 

4093/2012), ζην κηζζνιφγην ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι., ειήθζεζαλ ππφςε, πέξαλ ηνπ 

αλσηέξσ θαζαξψο αξηζκεηηθνχ θαη, σο εθ ηνχηνπ, πξνδήισο απξφζθνξνπ θξηηεξίνπ, ηεο 

επίηεπμεο δειαδή ζπγθεθξηκέλεο κεζνζηαζκηθήο κείσζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ 

Γεκνζίνπ, ηα παξαηεζέληα ακέζσο αλσηέξσ ζηνηρεία. Γελ εμεηάζζεθε, επίζεο, αλ νη απνδνρέο 

ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. παξακέλνπλ, θαη κεηά ηηο λέεο κεηψζεηο, επαξθείο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θφζηνπο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ηνπο θαη αλάινγεο ηεο απνζηνιήο ηνπο. 

Πεξαηηέξσ, κε ηα δεδνκέλα πνπ ίζρπαλ θαηά ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4093/2012 νη 

ζπγθεθξηκέλεο κεηψζεηο ησλ απνδνρψλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι., πνπ επήιζαλ κε ηνλ 

λφκν απηφ απνθιεηζηηθά κε βάζε ην αλσηέξσ θαζαξψο αξηζκεηηθφ θξηηήξην, 



ζπλππνινγηδφκελεο κε ηελ πιήξε θαηάξγεζε ησλ επηδνκάησλ ενξηψλ θαη αδείαο, ηηο 

πξνεγνχκελεο κεηψζεηο πνπ, θαηά ηα αλσηέξσ, επεβιήζεζαλ δηαδνρηθψο επί ησλ πάζεο 

θχζεσο επηδνκάησλ, απνδεκηψζεσλ θαη πξφζζεησλ ακνηβψλ (λ. 3833/2010 κείσζε 12% θαη λ. 

3845/2010 κείσζε 8%, λ. 4002/2011 κείσζε 20% εηδηθνχ εξεπλεηηθνχ επηδφκαηνο), θαζψο θαη 

άιιεο κεηψζεηο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο κε παξάπιεπξα λνκνζεηήκαηα ηεο πεξηφδνπ ηεο θξίζεσο 

(επηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο κε ην άξζξν 29 ηνπ λ. 3986/2011, Α΄ 152, επηβνιή 

εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο κε ην άξζξν 38 παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ λ. 3986/2011, επηβνιή εηδηθήο 

εηζθνξάο ππέξ ηνπ Σ.Π.Γ.Τ. κε ην άξζξν 38 παξ. 2 πεξ. β΄ ηνπ λ. 3986/2011 θαη αιιεπάιιειεο 

θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο), ππεξβαίλνπλ, ιφγσ ηνπ ζσξεπηηθνχ ηνπο απνηειέζκαηνο θαη ηεο 

έθηαζήο ηνπο, ην φξην πνπ ζέηνπλ νη ζπληαγκαηηθέο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο 

ζηα δεκφζηα βάξε, δεδνκέλεο εμάιινπ, θαη ηεο αδπλακίαο πξνψζεζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη είζπξαμεο ησλ ιεμηπξνζέζκσλ θνξνινγηθψλ νθεηιψλ πνπ απεηέιεζαλ, 

θαηά ηα πξνεθηεζέληα, έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξίζεθαλ θαη πάιη αλαγθαίεο, 

κεηαμχ άιισλ, νη λέεο κεηψζεηο ζηηο απνδνρέο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. Δλ φςεη 

ηνχησλ, νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 17, ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1, ηεο παξαγξάθνπ Γ, ηνπ 

άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012, κε ηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη λέεο κεηψζεηο ησλ απνδνρψλ ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. (κείσζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ Λέθηνξα πνπ απνηειεί βάζε 

ππνινγηζκνχ ησλ ππνινίπσλ βαζηθψλ κηζζψλ απηψλ, κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ππνινγηζκνχ 

ησλ βαζηθψλ κηζζψλ, κείσζε ησλ εηδηθψλ επηδνκάησλ θαη απνδεκηψζεψλ ηνπο), θαζψο θαη νη 

δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ. 2/83408/022/14.11.2012 απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, κε ηηο νπνίεο νη κεηψζεηο απηέο επηβιήζεθαλ αλαδξνκηθψο απφ 1.8.2012, 

αληίθεηληαη ζην άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηελ απνξξένπζα απφ απηφ αξρή ηεο «ηδηαίηεξεο 

κηζζνινγηθήο κεηαρείξηζήο» ηνπο, θαζψο θαη πξνο ηηο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο 

ηζφηεηαο ζηα δεκφζηα βάξε. Σελ σο άλσ παξαδνρή δελ δχλαηαη λα αλαηξέζεη νχηε ε επίθιεζε 

ηεο δπλαηφηεηαο εμσπαλεπηζηεκηαθήο απαζρνιήζεσο ησλ κειψλ ηνπ ΓΔΠ, δηφηη ε δπλαηφηεηα 

απηή είλαη απιφ ελδερφκελν πνπ ζπλαξηάηαη κε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

παλεπηζηεκηαθνχ δηδαζθάινπ θαη ηελ ειεχζεξε βνχιεζή ηνπ, δηαθέξεη δε ξηδηθψο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ επηζηεκψλ, θαηεπζχλζεσλ θαη εηδηθνηήησλ, νχησο ψζηε λα ζηεξείηαη νηαζδήπνηε 

βεβαηφηεηνο (π.ρ. ηειείσο δηαθνξεηηθέο νη δπλαηφηεηεο κεηαμχ ηαηξψλ, λνκηθψλ, θηινιφγσλ, 

θπζηθψλ, καζεκαηηθψλ θνθ). Σέινο, ε ππ’ αξηζ. 2012/211/ΔΔ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Δλψζεσο ηεο 13.3.2012, κε ηελ νπνία πξνβιέθζεθε «κείσζε θαηά 12% θαηά 

κέζν φξν ησλ εηδηθψλ κηζζψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηνπο νπνίνπο δελ ηζρχεη ην λέν 

κηζζνιφγην», ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ έρεη ηελ έλλνηα φηη απαιιάζζεη ηνλ εζληθφ λνκνζέηε, 

θαηά ηελ άζθεζε ηεο εζληθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ησλ δηεζλψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο Υψξαο, απφ ηελ ηήξεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ 

θαη αξρψλ (πξβι. .η.Δ. Οινκ. 2192-2196/2014). Λφγσ ηνπ αληζρχξνπ ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ 

ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηεο εξεηδνκέλεο ζε απηέο ππ’ αξηζκ. νηθ. 2/83408/022/14.11.2012 

απνθάζεσο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαηά ην κέξνο πνπ πξνβιέπνπλ 

αλαδξνκηθή κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ κειψλ Γ.Δ.Π απφ 1.8.2012, ζεκειηψλεηαη επζχλε ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο απνδεκίσζε ησλ ελαγφλησλ, απφ ηελ εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο 

λνκνζέηεζε, κε ηα αξκφδηα φξγαλά ηεο, δηαηάμεσλ αληηθεηκέλσλ ζηηο κλεκνλεπζείζεο 

ζπληαγκαηηθέο πξνβιέςεηο, θαζψο θαη επζχλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ εθήξκνζε ηηο 

ελ ιφγσ δηαηάμεηο, θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ησλ ελαγφλησλ, ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ 

1.8.2012 έσο 30.4.2013.  

24. Δπεηδή, κεηνςήθεζαλ ν Αληηπξφεδξνο Αζ. Ράληνο, νη χκβνπινη Νηθ. Μαξθνπιάθεο, Μηρ. 

Βειαξάο, Ισ. Μαληδνπξάλεο, Αηθ. Υξηζηνθνξίδνπ, Δ. Κνπζηνπξήο, Κσλ. Κνπζνχιεο, Παξ. 

Μπξαΐκε, Π. Υακάθνο, Δι. Παπαδεκεηξίνπ θαη νη Πάξεδξνη Μαξ. Αζαλαζνπνχινπ, η. 

Λακπξνπνχινπ θαη Γ. Σνκαξάο, νη νπνίνη δηεηχπσζαλ ηελ αθφινπζε γλψκε: Απφ θακία 

ζπληαγκαηηθή δηάηαμε (νχηε απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο) ή ζπληαγκαηηθή 

αξρή, δελ θσιχεηαη, θαη’ αξρήλ, ν λνκνζέηεο, εθηηκψληαο ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο θαη 



ιακβάλνληαο ππφςε ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο, λα πξνβαίλεη ζε αλακφξθσζε 

ηνπ κηζζνινγίνπ ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ, εηζάγνληαο λέεο ξπζκίζεηο, νη 

νπνίεο ππφθεηληαη ζε νξηαθφ, κφλν, δηθαζηηθφ έιεγρν (πξβι. Οινκ. ηΔ 2192-2196/2014, 

Οινκ. 668/2012, ηΔ 1372-1373/2012 7κ. ζθ. 5, 2672/2009 ζθ. 3). Καη βέβαηα, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι., ε επζεία θαηνρχξσζε ζην άξζξν 16 ηνπ 

πληάγκαηνο ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ κε πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

αλεμαξηεζία, επηθνξηηζκέλσλ κε ηελ, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο, αλάπηπμε θαη 

πξναγσγή ηεο επηζηήκεο σο βαζηθήο απνζηνιήο ηνπ Κξάηνπο θαη ε θχζε ησλ σο άλσ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο σο αθαδεκατθψλ δηδαζθάισλ θαη εξεπλεηψλ, 

επηηάζζεη ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ απξφζθνπηεο 

άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο, σο εγγχεζε γηα ηελ άζθεζε ηεο αθαδεκατθήο ηνπο 

ειεπζεξίαο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ππνρξέσζε γηα «ηδηαίηεξε κηζζνινγηθή κεηαρείξηζή» 

ηνπο, ε ππνρξέσζε δε απηή πξνβιέπεηαη ξεηά θαη ζην λφκν (άξζξν 25 ηνπ λ. 4009/2011). Ο 

ραξαθηεξηζκφο, φκσο, ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. σο δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ απνιαπφλησλ 

πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαη ε ππνρξέσζε ηνπ λνκνζέηε γηα «ηδηαίηεξε 

κηζζνινγηθή κεηαρείξηζή» ηνπο δελ επηβάιιεη ηε κηζζνινγηθή ηνπο εμνκνίσζε κε ηνπο 

δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο ή κε άιιεο θαηεγνξίεο ιεηηνπξγψλ ή ππαιιήισλ (πξβι. ηΔ 574, 

575/2014), νη νπνίνη αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ππξήλα ηεο θξαηηθήο 

εμνπζίαο θαη γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν δεζκεχζεηο πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, απμεκέλεο ππεξεζηαθέο ππνρξεψζεηο, εηδηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

ζπλεπαγφκελεο δηάθνξνπο θηλδχλνπο, απαγνξεχζεηο θαη εηδηθνί πεξηνξηζκνί ησλ αηνκηθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ (ζηξαηησηηθνί, ζψκαηα αζθαιείαο), αληηζηάζκηζκα ησλ νπνίσλ απνηειεί ε 

δηαρξνληθά πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν «ηδηαίηεξε κηζζνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε» (πξβι. ηΔ 

Οινκ. 2192-2196/2014). Καηά ζπλέπεηα, νη εμαηξνχκελνη απφ ην εληαίν κηζζνιφγην δεκφζηνη 

ιεηηνπξγνί θαη ππάιιεινη, γηα ηνπο νπνίνπο θαζηεξψλνληαη κε λφκν «εηδηθά κηζζνιφγηα» 

απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο θαηεγνξίεο, κε απνιχησο δηαθεθξηκέλα θαζήθνληα θαη 

απνζηνιή. Καη επηβάιιεηαη κελ ε «ηδηαίηεξε κηζζνινγηθή κεηαρείξηζε» απφ ην λνκνζέηε, 

γεληθά, φισλ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ (δηθαζηηθψλ, ζηξαηησηηθψλ, κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι., 

ηαηξψλ, δηπισκαηψλ), κε ηελ πξφβιεςε δηα λφκνπ «εηδηθνχ κηζζνινγίνπ», επλντθφηεξνπ έλαληη 

ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, δηθαηνινγείηαη φκσο, θαηά ηνλ νξηαθφ 

δηθαζηηθφ έιεγρν ηεο ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο απφ ην δηθαζηήξην, ε δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε εθάζηνπ «εηδηθνχ κηζζνινγίνπ», αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο. Δηδηθφηεξα, γηα ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ 

Α.Δ.Ι., ηα νπνία απνιαχνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αθαδεκατθψλ θαζεθφλησλ ηνπο πιήξνπο 

ειεπζεξίαο, ρσξίο ηδηαίηεξεο απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο θαη ηα νπνία δελ ππεξεηνχλ ζηα 

Α.Δ.Ι. σο «πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο», αιι’ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξάιιειεο 

εμσπαλεπηζηεκηαθήο απαζρφιεζεο (αθφκε θαη άζθεζεο ειεπζέξνπ επαγγέικαηνο), κε ηελ 

πξφβιεςε «εηδηθνχ κηζζνινγίνπ», επλντθφηεξνπ έλαληη ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ θαη επηπιένλ κε ηε ρνξήγεζε εηδηθψλ επηδνκάησλ (επηδφκαηνο δηδαθηηθήο 

πξνεηνηκαζίαο, απνδεκίσζεο γηα δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο, εηδηθνχ εξεπλεηηθνχ επηδφκαηνο) 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο, πιεξνχηαη ε 

ππνρξέσζε ηεο «ηδηαίηεξεο κηζζνινγηθήο κεηαρείξηζήο» ηνπο, ν δε λνκνζέηεο δελ δεζκεχεηαη 

λα θαηαξγεί ή λα κεηαβάιεη ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πνπ αθνξά ζηηο απνδνρέο ηνπο, 

δεδνκέλνπ φηη απφ θακηά ζπληαγκαηηθή δηάηαμε ή αξρή δελ θαηνρπξψλεηαη δηθαίσκα ζε 

απνδνρέο ζπγθεθξηκέλνπ χςνπο, αιι’ νχηε θαη απφ ην Πξψην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο 

Δ..Γ.Α. (πξβι. Δ.Γ.Γ.Α. Αζαλάζηνο Καλάθεο θ.ά. θαηά Διιάδνο, ηεο 20.9.2001, ΣΔ Οινκ. 

2192-2196/2014, 668/2012 ζθ. 34). Καη βεβαίσο, νη απνδνρέο απηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αθαδεκατθή ηνπο ειεπζεξία, πξέπεη, αθελφο κελ λα επαξθνχλ γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ αμηνπξεπή ηνπο δηαβίσζε, δειαδή ηε δηαβίσζή ηνπο θαηά ηξφπν ζπλάδνληα 

πξνο ην θχξνο ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο πνπ αζθνχλ, αθεηέξνπ δε λα είλαη ηέηνηνπ χςνπο, ψζηε λα 



δχλαληαη λα πξνζειθχζνπλ λένπο επηζηήκνλεο κε άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη ηα Α.Δ.Ι. επηηεινχλ επηζηεκνληθφ έξγν πςεινχ επηπέδνπ, απνηειψληαο 

βαζηθφ κνριφ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη κέζν γηα ηε δηεζλή ηεο πξνβνιή, ελ 

ηνχηνηο, φκσο, ν λνκνζέηεο δχλαηαη, γηα ιφγνπο πνπ απηφο εθηηκά, ε θαη’ νπζίαλ εθηίκεζε ησλ 

νπνίσλ δελ ππφθεηηαη ζε δηθαζηηθφ έιεγρν, λα ζεζπίζεη κέηξα πεξηζηνιήο ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ζνβαξή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε κεγάισλ θαηεγνξηψλ ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη, ηδίσο, φζσλ ιακβάλνπλ κηζζφ ή ζχληαμε απφ ην δεκφζην ηακείν, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη «εηδηθά κηζζνιφγηα», ιφγσ ηεο 

άκεζεο εθαξκνγήο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηβαιινκέλσλ ζε βάξνο ηνπο κέηξσλ γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην επίπεδν αμηνπξεπνχο 

δηαβίσζεο δελ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο απνδνρέο θάζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ ή ππαιιήισλ, αιιά κε βάζε ηηο γεληθφηεξα επηθξαηνχζεο 

ζπλζήθεο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην επίπεδν δηαβίσζεο ησλ ππνινίπσλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη 

ππαιιήισλ, θαζψο θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ελ γέλεη. Δλφςεη ηνχησλ θαη δεδνκέλνπ φηη, 

ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, κε ηηο πξνπαξαηεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012, ν λνκνζέηεο 

απνθάζηζε, κεηαμχ άιισλ, ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ κηζζνδνηνχκελσλ απφ ην 

δεκφζην βάζεη «εηδηθψλ κηζζνινγίσλ» ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ, σο άκεζν κέηξν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο, θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπ, ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο 

θξίζεο, ην κέηξν δε απηφ απνηειεί ηκήκα ελφο επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο θαη πξνψζεζεο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ην 

νπνίν, ζπλνιηθψο εθαξκνδφκελν, απνζθνπεί ηφζν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο, θαηά ηελ εθηίκεζε 

ηνπ λνκνζέηε, άκεζεο αλάγθεο θάιπςεο νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηεο Υψξαο, φζν θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο κειινληηθήο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζήο ηεο, δειαδή ζηελ 

εμππεξέηεζε ζθνπψλ, πνπ ζπληζηνχλ θαη’ αξρήλ ζνβαξνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

(πξβι. ηΔ 668/2012 Οινκ. ζθ. 35), δπλάκελνπο λα δηθαηνινγήζνπλ, θαη’ αξρήλ, ηελ ιήςε 

κέηξσλ πεξηζηνιήο κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ, νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 17, ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ Γ.1, ηεο παξαγξάθνπ Γ, ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012, πνπ 

πξνβιέπνπλ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι., θαηά ηε 

γλψκε ηεο κεηνςεθίαο, δελ αληίθεηληαη ζην άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο, δηφηη θαη κεηά ηε λέα 

απηή, αλαγθαία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ λνκνζέηε, κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπο πιεξνχηαη ε 

ππνρξέσζε ηεο «ηδηαίηεξεο κηζζνινγηθήο κεηαρείξηζήο» ηνπο, εθφζνλ νη απνδνρέο ηνπο 

πξνβιέπνληαη απφ «εηδηθφ κηζζνιφγην», επλντθφηεξν έλαληη ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη επηπιένλ ρνξεγνχληαη ζ’ απηνχο εηδηθά επηδφκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

άζθεζε ησλ αθαδεκατθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. Άιισζηε, ε επίκαρε κείσζε απνδνρψλ, πνπ έγηλε 

ζην πιαίζην ηεο αλαξξχζκηζεο ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ φισλ ησλ ιεηηνπξγψλ πνπ ακείβνληαη κε 

«εηδηθά κηζζνιφγηα», ήηαλ ε πξψηε πνπ αθνξνχζε ηνλ βαζηθφ κεληαίν κηζζφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, ελψ νη πξνζθάησο πξνεγεζείζεο κεηψζεηο 

αθνξνχζαλ πεξηθνπή, κφλν, πξφζζεησλ επηδνκάησλ ή θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ. Σν δε 

πξνθχπηνλ κεηά ηελ επηρεηξεζείζα ηειεπηαία κείσζε (κείσζε ζηηο αθαζάξηζηεο απνδνρέο 

εθάζηνπ ελάγνληνο, κεληαίσο, 380,77, 755,74 θαη 455,61 επξψ, αληίζηνηρα) ηειηθφ χςνο ησλ 

ζπλνιηθψλ θαζαξψλ απνδνρψλ ησλ ελαγφλησλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.1.2013 έσο 

30.4.2013 (κεληαίσο, 1.676,62 επξψ, 2.034,10 επξψ θαη 1793,27 επξψ, αληίζηνηρα), αλ θαη 

δηακνξθψλεηαη φλησο ζε κε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, δελ εμηθλείηαη, πάλησο, ζε ζεκείν πνπ λα 

δηαθπβεχεηαη έλα αμηνπξεπέο επίπεδν δηαβίσζεο απηψλ (βι. Δ.Γ.Γ.Α. Κνπθάθε θαη ΑΓΔΓΤ 

θαηά Διιάδνο, ηεο 20.9.2001), ελφςεη ησλ ζεκεξηλψλ ελ γέλεη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 

ρψξαο, ή λα θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο δπζρεξήο ε άζθεζε ησλ ζεκαληηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ 

ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο. Πεξαηηέξσ, ε κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. κε ηηο 

πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/2012, ε νπνία, θαηά ηα αλσηέξσ, επξίζθεηαη εληφο ησλ 

πιαηζίσλ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ λνκνζέηε λα δηακνξθψλεη ην κηζζνιφγηφ ηνπο, εθηηκψληαο ηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο, 



ελφςεη ηνπ επηδησθφκελνπ σο άλσ ζθνπνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, δελ ζηεξείηαη πξνδήισο 

εχινγεο βάζεο, δεδνκέλνπ φηη, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ, ην κέηξν απηφ ζπκβάιιεη ακέζσο ζηελ 

πεξηζηνιή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Δλφςεη ηνχησλ, εθφζνλ ε επίκαρε κείσζε απνδνρψλ ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. δελ είλαη πξνδήισο απξφζθνξε ή κε αλαγθαία γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ (πξβι. ηΔ 668/2012 Οινκ. ζθ. 35, πξβι. θαη ηΔ 

1210/2010 Οινκ. ζθ. 24), ιακβαλνκέλνπ, άιισζηε, ππφςε φηη, θαηά ηα πξνεθηεζέληα, ε 

εθηίκεζε ηνπ λνκνζέηε σο πξνο ηα ιεπηέα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππ’ απηνχ 

δηαπηζησζείζαο θξίζηκεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ππφθεηηαη ζε νξηαθφ κφλν δηθαζηηθφ 

έιεγρν (πξβι. 668/2012 Οινκ. ζθ. 35) θαη φηη ε σο άλσ κείσζε απνδνρψλ δελ είλαη ηέηνηνπ 

χςνπο, ψζηε λα ζέηεη ζε δηαθηλδχλεπζε ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε ησλ ελαγφλησλ, επηπιένλ δε 

φηη ε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ κέηξνπ αθνξνχζε ζε πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

δηάξθεηαο ηξηψλ (3) πεξίπνπ κελψλ πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ (12.11.2012), ελψ ε 

παξαθξάηεζε ησλ απνδνρψλ ηνπο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.8.2012 έσο 31.12.2012, φπσο 

ζπλάγεηαη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ.2/83408/022/14.11.2012 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, δελ έιαβε ρψξα εθάπαμ, αιιά ηκεκαηηθψο, ζε κεληαίεο δφζεηο, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ηηο απνδνρέο ηνπ κελφο Ιαλνπαξίνπ 2013, δελ παξαβηάζζεθε ε δίθαηε 

ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ελαγφλησλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 17, ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ Γ.1, ηεο παξαγξάθνπ Γ, ηνπ άξζξνπ πξψηνπ, ηνπ λ. 4093/2012, θαζψο θαη ηεο 

ππ’ αξηζκ. νηθ.2/83408/022/14.11.2012 απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ, δελ αληίθεηηαη 

ζηελ θαηνρπξσκέλε απφ ην άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, νχηε 

ζην Πξψην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο Δ..Γ.Α. (πξβι. Οινκ. ηΔ 668/2012 ζθ. 34). Σέινο, νη 

αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ αληίθεηληαη νχηε ζην άξζξν 4 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο, αιι’ νχηε ζην 

άξζξν 25 παξ. 4 απηνχ, δηφηη ν λνκνζέηεο απνθάζηζε κε απηέο, κεηαμχ άιισλ, ηελ πεξαηηέξσ 

κείσζε θαη ησλ απνδνρψλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. πνπ κηζζνδνηνχληαη απφ ην 

Γεκφζην, γηα ηνλ πξναλαθεξφκελν ζθνπφ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (άκεζν κέηξν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο), δπλάκελν λα 

δηθαηνινγήζεη, θαη’ αξρήλ, ηελ ιήςε κέηξσλ πεξηζηνιήο κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, νη νπνίεο, άιισζηε, αθνξνχλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη 

ππαιιήισλ πνπ ακείβνληαη κε «εηδηθά κηζζνιφγηα», θαζψο θαη άιιεο θαηεγνξίεο ιεηηνπξγψλ 

θαη ππαιιήισλ (κέιε ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ Σ.Δ.Ι., Δξεπλεηέο ζε Δζληθά Δξεπλεηηθά Κέληξα, 

Καζεγεηέο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο, πκβνχινπο θαη Παξέδξνπο ηνπ πξψελ 

Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, Αξρηεξείο ηεο Δθθιεζίαο, κέιε ηνπ ηαθηηθνχ Γηδαθηηθνχ θαη 

Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, κέιε ηνπ 

Γηδαθηηθνχ θαη Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θιπ). 

Δμάιινπ, απνηειεί έλα απφ πεξηζζφηεξα κέηξα, ε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη, 

θαη’ εθηίκεζε ηνπ λνκνζέηε, αλαγθαία, ελφςεη ησλ ζπληξερνπζψλ πεξηζηάζεσλ, γηα ηελ άκεζε 

αληηκεηψπηζε ηεο ππ’ απηνχ δηαπηζησζείζαο θξίζηκεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Υψξαο. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ παξάγξαθν Γ, ππνπαξάγξαθν Γ1 ηνπ λ. 4093/2012 πξνβιέπεηαη, επίζεο, 

εθηφο απφ ηηο κεηψζεηο ησλ «εηδηθψλ κηζζνινγίσλ», κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ κηζζνινγίνπ 

ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι., θαηάξγεζε ησλ επηδνκάησλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη 

αδείαο απφ 1.1.2013 γηα φινπο ηνπο ιεηηνπξγνχο θαη ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ., 

Ν.Π.Ι.Γ. θαη Ο.Σ.Α., αλαζηνιή εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 (θαηαβνιή θηλήηξνπ 

Δπίηεπμεο ηφρσλ) θαη ηεο πεξίπησζεο β΄ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 

ηνπ λ. 4024/2011 (Α΄ 226), κείσζε ηεο αληηκηζζίαο ησλ πξνέδξσλ δεκνηηθψλ ησλ δεκνηηθψλ 

θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), θαηάξγεζε ηεο απνδεκίσζεο 

ησλ κειψλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ επηηξνπψλ ησλ δήκσλ, ησλ 

επηηξνπψλ πνηφηεηαο δσήο θαη ησλ ινηπψλ επηηξνπψλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ δήκσλ, 

θαζψο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ επηηξνπψλ ηνπ άξζξνπ 164 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄ 87), κείσζε, θαηά 

πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), ησλ απνδνρψλ, απνδεκηψζεσλ, εμφδσλ παξάζηαζεο θαη 



ησλ πάζεο θχζεσο ακνηβψλ ησλ Γηνηθεηψλ, Τπνδηνηθεηψλ, ησλ Πξνέδξσλ, Αληηπξνέδξσλ, 

Γηεπζπλφλησλ πκβνχισλ, θαζψο θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Ιδξπκάησλ 

θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πλδέζκσλ ησλ 

Ο.Σ.Α., αιιά θαη ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ζηηο νπνίεο νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

θαηέρνπλ πνζνζηφ πάλσ απφ ην 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κείσζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ηνπ 

Δηδηθνχ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ ηεο παξαγξάθνπ 1Β ηεο απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκφ 2/57332/0022/27.7.2012 (ΤΟΓΓ 358), έληαμε ησλ 

ππαιιήισλ ηεο Βνπιήο θαη ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο ζην λ. 4024/2011 (εληαίν 

κηζζνιφγην), κείσζε θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), ησλ απνδνρψλ, απνδεκηψζεσλ, εμφδσλ 

παξάζηαζεο θαη ακνηβψλ ελ γέλεη, πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο Πξνέδξνπο, Αληηπξνέδξνπο θαη 

ηα κέιε ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ (Α.Γ.Α.), θαζψο θαη ζηνπο Γηνηθεηέο, 

Τπνδηνηθεηέο, ζηνπο Πξνέδξνπο, Αληηπξνέδξνπο, Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο θαη ζηα κέιε ηνπ 

Γ.. ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ν.Π.Ι.Γ. πνπ αλήθνπλ ζην Κξάηνο ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α. 

Δλφςεη ηνχησλ, θαηά ηε γλψκε ηεο κεηνςεθίαο νη δηαηάμεηο ηεο ππνπεξίπησζεο 17, ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ Γ1, ηεο παξαγξάθνπ Γ, ηνπ άξζξνπ πξψηνπ, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηεο ππ’ 

αξηζκ. νηθ. 2/83408/022/14.11.2012 απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ δελ 

αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο, νχηε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 

παξ. 1, 4 παξ. 5 θαη 25 παξ. 1 θαη 4 ηνπ πληάγκαηνο, αιι’ νχηε ζην Πξψην Πξφζζεην 

Πξσηφθνιιν ηεο Δ..Γ.Α., θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ ζεκειηψλεηαη επζχλε ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ πξνο απνδεκίσζε ησλ ελαγφλησλ απφ ηελ εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο λνκνζέηεζε, κε 

ηα αξκφδηα φξγαλά ηεο, νχηε επζχλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ε θξηλφκελε αγσγή 

πξέπεη λα απνξξηθζεί.  

25. Δπεηδή, ζην άξζξν 95 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975 νξίδεηαη φηη: «1. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αλήθνπλ ηδίσο: α) Η κεηά απφ αίηεζε αθχξσζε ησλ εθηειεζηψλ 

πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ... β)... γ) Η εθδίθαζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ νπζίαο πνπ 

ππνβάιινληαη ζ’ απηφ ζχκθσλα κε ην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο. δ)...». 2... 3... 4. Οη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ξπζκίδνληαη θαη αζθνχληαη φπσο λφκνο 

εηδηθφηεξα νξίδεη. 5...». Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα (ζθέςεηο 2 θαη 3), κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3900/2010 (ΦΔΚ Α΄ 213), πξνβιέθζεθε θαη ξπζκίζζεθε ν 

ζεζκφο ηεο πξφηππεο ε «πηινηηθήο» δίθεο, ε νπνία αθνξά πάζεο θχζεσο δηαθνξέο, αθπξσηηθέο 

ε νπζίαο. Δμάιινπ, ε δηθνλνκία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο εξπζκίδεην παγίσο κε εηδηθά 

λνκνζεηήκαηα, πεξηνξηζκέλεο εθηάζεσο, ζπκπιεξσλφηαλ δε κε παξαδνρέο κηάο επέιηθηεο 

λνκνινγίαο. Δηδηθψο ην δήηεκα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αθπξσηηθήο απνθάζεσο απεηέιεζε 

αληηθείκελν ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ αξρηθνχ λφκνπ πεξί πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 3713/1928 

(θ. Α΄ 273), ην νπνίν φξηδε ζηελ παξ. 1: «Η δερνκέλε ηελ αίηεζηλ απφθαζηο απαγγέιιεη ηελ 

αθχξσζηλ ηεο πξνζβαιινκέλεο πξάμεσο, επαγνκέλε λφκηκνλ απηήο θαηάξγεζηλ έλαληη 

πάλησλ…». Με φκνην πεξηερφκελν θαη ζε ηαπηάξηζκν άξζξν επαλαιακβάλεηαη ε ξχζκηζε ζην 

λ.δ. 170/1973 θαη ελ ζπλερεία θαη ζην ηζρχνλ άξζξν 50 ηνπ π.δ. 18/1989, ην νπνίν νξίδεη ζηελ 

παξ. 1: «Η απφθαζε πνπ δέρεηαη ηελ αίηεζε αθπξψζεσο απαγγέιιεη ηελ αθχξσζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο θαη ζπλεπάγεηαη λφκηκε θαηάξγεζή ηεο έλαληη φισλ, είηε πξφθεηηαη 

γηα θαλνληζηηθή είηε πξφθεηηαη γηα αηνκηθή πξάμε». Σελ παξαηεζείζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

απηνχ, ηελ νπνία ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο παγίσο εθήξκνδε κε ηελ έλλνηα φηη ε αθχξσζε 

ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο αλαηξέρεη ζηνλ ρξφλν εθδφζεψο ηεο, ηξνπνπνίεζε ην άξζξν 22 παξ. 1 

ηνπ λ. 4274/2014 (θ. Α΄ 147), ην νπνίν πξνζέζεζε παξ. 3β έρνπζα σο εμήο: «ε πεξίπησζε 

αηηήζεσο αθπξψζεσο πνπ ζηξέθεηαη θαηά δηνηθεηηθήο πξάμεσο, ην δηθαζηήξην, ζηαζκίδνληαο 

ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηά ην ρξφλν εθαξκνγήο ηεο, ηδίσο δε 

ππέξ ησλ θαιφπηζησλ δηνηθνπκέλσλ, θαζψο θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, κπνξεί λα νξίζεη φηη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αθπξψζεσο αλαηξέρνπλ ζε ρξνληθφ ζεκείν κεηαγελέζηεξν ηνπ ρξφλνπ 



έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξνγελέζηεξν ηνπ ρξφλνπ δεκνζίεπζεο ηεο 

απφθαζεο...». Με ηελ λέα δηάηαμε εδφζε ε δπλαηφηεηα ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ππφ 

πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ην ίδην ζηαζκίδεη, λα απνθιίλεη, ζε εμαηξεηηθέο πάλησο πεξηπηψζεηο, 

απφ ηνλ θαλφλα ηεο αλαδξνκηθήο αθπξψζεσο θαη λα θαζνξίζεη κεηαγελέζηεξν ρξφλν 

επειεχζεσο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αθπξψζεσο. Σα απηά θαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο δένλ 

αλαινγηθψο λα ηζρχζνπλ θαη επί αγσγψλ θαη άιισλ δηαθνξψλ νπζίαο, πνπ άγνληαη πξνο 

εθδίθαζε ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο κέζσ ηνπ λένπ δηθνλνκηθνχ ζεζκνχ ηεο πξφηππεο 

δίθεο (πξβι. ΓΔΚ C43/75 ηεο 8.4.1976 Defrenne θαηά Sabena θαη C-262/78 ηεο 17.5.1990 

Barber).  

26. Δπεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάγλσζε ηεο 

αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο 37, ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1, ηεο 

παξαγξάθνπ Γ, ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 θαη ε ζπλεπεία απηήο αλαδξνκηθή 

αθχξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ.2/83408/0022/14.11.2012 απνθάζεσο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ (Β΄ 3017/14.11.2012) ζα ζπλεπήγεην ππνρξέσζε ηεο Γηνηθήζεσο λα 

ζπκκνξθσζεί κε αλαδξνκηθή θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ πνπ πεξηεθφπεζαλ, βάζεη ησλ 

αληηζπληαγκαηηθψλ απηψλ δηαηάμεσλ, φρη κφλνλ ζηνπο ελάγνληεο, αιιά θαη ζε ηδηαηηέξσο επξχ 

θχθιν πξνζψπσλ πνπ αθνξά ε παξνχζα πξφηππε δίθε. Δλ φςεη ησλ δεδνκέλσλ ηνχησλ, ην 

Γηθαζηήξην, κεηά ζηάζκηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, αλαθεξνκέλνπ ζηελ νμπκέλε 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαη ζηελ θνηλψο γλσζηή ηακεηαθή δπζρέξεηα ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο, 

νξίδεη φηη νη ζπλέπεηεο ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ επηκάρσλ δηαηάμεσλ ζα επέιζνπλ κεηά 

ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο απνθάζεσο. Οίθνζελ λνείηαη φηη γηα ηνπο ελάγνληεο θαη φζνπο 

άιινπο έρνπλ αζθήζεη έλδηθα κέζα ή βνεζήκαηα κέρξη ην ρξφλν δεκνζηεχζεσο ηεο απνθάζεσο 

ε δηαγλσζζείζα αληηζπληαγκαηηθφηεηα ζα έρεη αλαδξνκηθφ ραξαθηήξα. Καηά ζπλέπεηα, δελ 

κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ γηα ηε ζεκειίσζε 

απνδεκησηηθψλ αμηψζεσλ άιισλ κειψλ ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ 

Α.Δ.Ι., πνπ αθνξνχλ πεξηθνπείζεο, βάζεη ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ, απνδνρέο ηνπο, γηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πξνγελέζηεξα ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ δεκνζηεχζεσο ηεο παξνχζεο απνθάζεσο. Η 

θξαηήζαζα δε απηή άπνςε δελ ζπγθξνχεηαη νχηε κε ην άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο πεξί 

ηεο αμηψζεσο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, αιι’ νχηε θαη κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ηεο Δ..Γ.Α., θαη ην 

άξζξν 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ απηήο, δηφηη αθ’ ελφο κελ ε αλαδξνκηθφηεηα 

ησλ ζπλεπεηψλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο δελ είλαη απηνλφεηε θαη 

απνθιεηζηηθή θάζε άιιεο ξπζκίζεσο, αθ’ εηέξνπ δε κε ηνλ σο άλσ ηηζέκελν πεξηνξηζκφ, δελ 

δηαηαξάζζεηαη ε δίθαηε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δηνηθνπκέλσλ, εθφζνλ απηνί δελ απνζηεξνχληαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο, ηα νπνία απιψο πεξηνξίδνληαη, γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο 

επηηαθηηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Μεηνςήθεζαλ νη χκβνπινη Α. Υξηζηνθνξίδνπ θαη Κ. 

Κνπζνχιεο, νη νπνίνη δηεηχπσζαλ ηελ αθφινπζε άπνςε: Δλ φςεη φζσλ έγηλαλ δεθηά αλσηέξσ, 

νη ζπλέπεηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απαγγειιφκελεο απφ ην Γηθαζηήξην 

αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ πξέπεη λα επέιζνπλ απφ ην ρξφλν δεκνζίεπζεο 

ηεο παξνχζεο απνθάζεσο, ρσξίο θακία εμαίξεζε, δει. απνθιεηνκέλεο ηεο θαηαβνιήο 

ρξεκαηηθψλ αμηψζεσλ ηφζν ζηνπο ελάγνληεο, φζν θαη ζε εθείλνπο, νη νπνίνη έρνπλ ηπρφλ 

αζθήζεη ζρεηηθή αγσγή πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο απνθάζεσο. Δπίζεο, 

κεηνςήθεζαλ νη χκβνπινη Γ. Μαξηλάθεο, Γ. Παπαγεσξγίνπ, Γ. Πνηακηάο θαη Α.Μ. 

Παπαδεκεηξίνπ, νη νπνίνη δηεηχπσζαλ ηελ εμήο γλψκε, κε ηελ νπνία ζπληάρζεθε θαη ν 

Πάξεδξνο Γ. Σνκαξάο: ε πεξίπησζε δεκίαο πξνθιεζείζεο απφ ηελ εθαξκνγή 

αληηζπληαγκαηηθνχ λφκνπ, ν απνθιεηζκφο, κε δηθαζηηθή απφθαζε, ηεο δπλαηφηεηνο 

νπνηνπδήπνηε δεκησζέληνο πξνζψπνπ – πέξαλ εθείλσλ πνπ έρνπλ ήδε αζθήζεη ζρεηηθέο 

αγσγέο – λα επηδηψμεη δηθαζηηθψο, κε αγσγή, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ δεκίαο, αθ’ ελφο 

κελ δελ επξίζθεη έξεηζκα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3900/2010 (φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 40 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 4055/2012) θαη ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ π.δ/ηνο 



18/1989 (φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 22 παξ. 1 ηνπ λ. 4274/2014), αθ’ εηέξνπ δε, θαη 

πξνερφλησο, αληίθεηηαη ζε ζεκειηψδεηο ζπληαγκαηηθέο αξρέο θαη δηαηάμεηο, φπσο εηδηθφηεξα, 

εθηίζεηαη θαησηέξσ: Σελ δηαηχπσζε, κε δηθαζηηθή απφθαζε, θαλφλσλ γεληθήο εθαξκνγήο 

(erga omnes), επηηαθηηθψλ ή απαγνξεπηηθψλ, απνθιείεη πξσηίζησο ε αξρή ηεο δηαθξίζεσο ησλ 

εμνπζηψλ (άξζξν 26 ηνπ πληάγκαηνο) πνπ απνηειεί εηδηθφηεξε έθθαλζε ηεο ζεκειηψδνπο 

ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ, δηφηη, βάζεη ηεο αξρήο απηήο, ηέηνηνη θαλφλεο 

ζεζπίδνληαη κφλν απφ ηα φξγαλα ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο ή, θαηφπηλ εηδηθήο 

εμνπζηνδνηήζεσο λφκνπ, απφ ηελ θαλνληζηηθψο δξψζα Γηνίθεζε, φρη δε απφ ηα φξγαλα ηεο 

δηθαζηηθήο εμνπζίαο (δηθαζηήξηα), ησλ νπνίσλ ην έξγν, θαηά ην άξζξν 87 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο, ζπλίζηαηαη ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, ζηελ επίιπζε δειαδή δηαθνξψλ 

κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ (ηνπ Κξάηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) κε έθδνζε 

απνθάζεσο ηζρπνχζεο κεηαμχ ησλ κεξψλ. Ωο κφλε πεξίπησζε δηθαζηηθήο απνθάζεσο πνπ 

επάγεηαη απνηειέζκαηα erga omnes αλαγλσξίδεη ην Διιεληθφ χληαγκα, κε ην άξζξν 100 παξ. 

1 θαη 4, ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Αλσηάηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ λα θεξχζζεη δηάηαμε λφκνπ 

αλίζρπξε, σο αληηζπληαγκαηηθή. Η πεξίπησζε δε απηή είλαη ζπλάκα θαη ε κφλε θαηά ηελ νπνία 

θάκπηεηαη ν γεληθψο θαζηεξνχκελνο, θαηά ηα άξζξα 87 παξ. 2 θαη 93 παξ. 4 ηνπ πληάγκαηνο, 

δηάρπηνο θαη παξεκπίπησλ έιεγρνο ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

νπνηνδήπνηε δηθαζηήξην έρεη εμνπζία θαη, ζπγρξφλσο, ππνρξέσζε λα ειέγρεη, ζην πιαίζην 

απνθιεηζηηθψο ηεο εθδίθαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθάζηνηε δηαθνξάο, ηελ ζπκθσλία πξνο ην 

χληαγκα θάζε θαλφλνο δηθαίνπ πνπ θαιείηαη ζε εθαξκνγή, λα απνθξνχεη δε ηελ εθαξκνγή 

θάζε θαλφλνο ηνλ νπνίν απηφ θξίλεη σο αληηζπληαγκαηηθφ. Πξνο ηηο αλσηέξσ ζπληαγκαηηθέο 

πξνβιέςεηο είλαη άιισζηε, απνιχησο ζχκθσλεο α) νη πξνκλεζζείζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 3900/2010, ην νπνίν, πξνθεηκέλνπ πεξί ηεο ιεγνκέλεο «πηινηηθήο» δίθεο, νξηνζεηεί ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο, νξίδνληαο φηη «ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο δεζκεχεη ηνπο δηαδίθνπο ηεο ελψπηφλ ηνπ δίθεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη παξεκβάληεο» (παξ. 1) θαη φηη «ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ην δηθαζηήξην πνπ ππέβαιε ην εξψηεκα θαη δεζκεχεη ηνπο παξεκβάληεο 

ελψπηφλ ηνπ» (παξ. 2) θαη β) νη πξνκλεζζείζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ π.δ/ηνο 18/1989 

(φπσο ηζρχεη), κε ην νπνίν, κεηαμχ άιισλ, ζεζπίδεηαη, επί αηηήζεσο αθπξψζεσο, ε δπλαηφηεηα 

πεξηνξηζκνχ, σο πξνο ηνλ αηηνχληα, ηεο αλαδξνκηθφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αθπξψζεσο 

(παξ. 3β), πξνβιέπεηαη, φκσο, ξεηψο φηη δελ ζίγνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη απνδεκησηηθέο 

αμηψζεηο (παξ. 3δ). Πεξαηηέξσ, ν γεληθφο απνθιεηζκφο ηεο δπλαηφηεηνο πξνζψπσλ λα 

επηδηψμνπλ θαη λα επηηχρνπλ δηα ησλ δηθαζηεξίσλ απνθαηάζηαζε πξνθιεζείζεο δεκίαο (θαη, 

κάιηζηα, ζπλεπεία παξαβάζεσο ηνπ πληάγκαηνο), ήηνη δηθνλνκηθή πξνζηαζία ηνπ 

νπζηαζηηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο απνδεκίσζεο (θαηά ηε γεληθή αξρή ubi ius ibi remedium), δελ 

ζπληζηά απιφ πεξηνξηζκφ, αιιά πιήξε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο έλδηθεο πξνζηαζίαο θαη 

ζηνηρεηνζεηεί, ζπλεπψο, παξάβαζε ησλ άξζξσλ 20 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο θαη 6 παξ. 1 ηεο 

Δ..Γ.Α., ζην βαζκφ δε πνπ πξφθεηηαη γηα πξφθιεζε πεξηνπζηαθήο δεκίαο, ε παξεκπφδηζε ηεο 

απνθαηαζηάζεψο ηεο αληίθεηηαη ζην άξζξν 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο 

Δ..Γ.Α. Σέινο, απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο επί «πηινηηθήο» δίθεο, κε ηελ 

νπνία δηάηαμε λφκνπ θξίλεηαη αληηζπληαγκαηηθή, δελ κπνξεί λα δεζκεχζεη, σο πξνο ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ρξνληθήο εθηάζεσο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο, ην 

δηθαζηή ν νπνίνο ζα επηιεθζεί ζην κέιινλ αγσγήο απνδεκηψζεσο ζεκειηνπκέλεο ζηελ ελ ιφγσ 

αληηζπληαγκαηηθφηεηα (ψζηε λα κελ επηδηθάζεη απηφο απνδεκίσζε γηα παξειζφληα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα), δηφηη ηνχην ζα ηζνδπλακνχζε, θαη’ απνηέιεζκα, κε επηβνιή ππνρξεψζεσο ζην 

δηθαζηή λα εθαξκφζεη λφκν αληηζπληαγκαηηθφ, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 87 παξ. 2 ηνπ 

πληάγκαηνο.  

27. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζία, πξέπεη κελ λα γίλεη δεθηή ε θξηλφκελε αγσγή θαη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη ελάγνληεο, πεξαηηέξσ φκσο λα νξηζζεί σο ρξνληθφ ζεκείν επειεχζεσο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηαγλσζζείζεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ επηκάρσλ δηαηάμεσλ ν ρξφλνο 



δεκνζηεχζεσο ηεο παξνχζεο απνθάζεσο. Δηδηθφηεξα σο πξνο ηελ αγσγή θαη κε δεδνκέλν φηη ε 

ππφζεζε δελ ρξήδεη δηεπθξηλίζεσο θαηά ην πξαγκαηηθφ, εθ’ φζνλ ηα αηηνχκελα απφ ηνπο 

ελάγνληεο πνζά είλαη βέβαηα θαη εθθαζαξηζκέλα (πξνθχπηνπλ απφ βεβαηψζεηο ηνπ ηδίνπ ηνπ 

ελαγφκελνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη δελ ακθηζβεηνχληαη απφ απηφ, νχηε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, 

νχηε έρνπλ παξαγξαθεί), πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί ε εηο νιφθιεξνλ ππνρξέσζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ λα θαηαβάινπλ ζηνπο ελάγνληεο ηα 

αηηνχκελα πνζά.  

Γ η ά η α χ η α  

Γέρεηαη ηελ αγσγή.  

Οξίδεη σο ρξνληθφ ζεκείν επειεχζεσο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαγλσζζείζεο 

αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο πεξίπησζεο 17, ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1, ηεο παξαγξάθνπ Γ, ηνπ 

άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 ην ρξφλν δεκνζηεχζεσο ηεο παξνχζεο απνθάζεσο.  

Αλαγλσξίδεη ηελ εηο νιφθιεξνλ ππνρξέσζε ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ λα θαηαβάινπλ, κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο, ζηνλ 

πξψην απφ ηνπο ελάγνληεο ην πνζφ ησλ 3.426,93 επξψ, ζηε δεχηεξε ην πνζφ ησλ 6.801,66 

επξψ θαη ζηνλ ηξίην ην πνζφ ησλ 4.100,49 επξψ.  

Δπηβάιιεη εηο βάξνο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζπκκέηξσο, ηε δηθαζηηθή δαπάλε ησλ ελαγφλησλ πνπ αλέξρεηαη ζε ρίιηα 

ηξηαθφζηα νγδφληα (1380) επξψ.  

Η δηάζθεςε έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 3 Ννεκβξίνπ θαη ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ε απφθαζε 

δεκνζηεχζεθε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο 29εο Γεθεκβξίνπ 2014.  

 Ο Πξφεδξνο  Η Γξακκαηέαο  

   

   

 ση. Αι. Ρίδνο  Μ. Παπαζαξάληε  

   

ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΛΑΟΤ  

   Δληέιιεηαη πξνο θάζε δηθαζηηθφ επηκειεηή λα εθηειέζεη φηαλ ηνπ ην δεηήζνπλ ηελ 

παξαπάλσ απφθαζε, ηνπο Δηζαγγειείο λα ελεξγήζνπλ θαηά ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο θαη ηνπο 

Γηνηθεηέο θαη ηα άιια φξγαλα ηεο Γεκφζηαο Γχλακεο λα βνεζήζνπλ φηαλ ηνπο δεηεζεί.  

Η εληνιή πηζηνπνηείηαη κε ηελ ζχληαμε θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο.  

Αζήλα, ..............................................  

Ο Πξφεδξνο                 Η Γξακκαηέαο  
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