
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία

«Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας

αρ. 60) και εκπροσωπείται νόμιμα

2) Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία

«Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη

(οδός 26ης Οκτωβρίου αρ. 5) και εκπροσωπείται νόμιμα.

3) Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία

«Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών» που εδρεύει στην Πάτρα (οδός Γούναρη αρ.

30) και εκπροσωπείται νόμιμα.

4) Του δικηγόρου και κατοίκου

Αθηνών (οδός Βουκουρεστίου αρ. 27Α)

5) Δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Κηφισιάς

Αττικής (οδός Ιωνίας αρ. 56)

6) Δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου

Αγίας Παρασκευής Αττικής (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432)

7) , Δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αχαρνών

Αττικής (οδός Σπύοου ΚΙΟΗΩκaη(ί)τηαρ. 15)

8) . Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών (οδός

Γερουλάνου αρ. 25)

9) Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών

(οδός Πινδάρου αρ. 5)

ΙΟ) Δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αιγάλεω

Αττικής (οδός Κορυδαλ/ού αρ. 14)

11). " Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών

(οδός Σκουφά αρ. 60)

12) , Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών (οδός

Αμερικής αρ. 15)

13) , Δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Ζωγράφου

Απικής, (οδός Καλαβρύτων αρ. 37)



82) , Δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αλίμου

Αmκ"ής (οδός Κρυστάλλη αρ. 6)

83) , Δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου

Καλλιθέας Αmκ"ής (οδός ΛεωVΊΔoυΣπαρτιάτου αρ. 3)

84)

85)

86)

(οδός Θεμιστοκλέους αρ. 23-25)

Θεσσαλονίκης (οδός Οδυσσέως Ι)

Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών

Δικηγόρου και κατοίκου

Δικηγόρου και κατοίκου

Θεσσαλονίκης, (οδός Δ. Καβάφη αρ. 6)

87) Δικηγόρου και κατοίκου Θεσσαλονίκης,

(οδός Φράγκων αΩ. 17.)

88)

89)

90)

91)

Δικηγόρου Ροδόπης, κατοίκου

Κομοτηνής (οδός Α. Μάνεση αρ. 5)

Δικηγόρου και κατοίκου Θεσσαλονίκης,

(οδός ΠολυτεΥνείου αρ. 47)

Δικηγόρου και κατοίκου

Θεσσαλονίκης (οδός 26ης Οκτωβρίου αρ. 8)

" Δικηγόρου και κατοίκου Θεσσαλονίκης,

92)

(οδός Μακεδονίας αρ. 62)

Δικηγόρου και κατοίκου Λάρισας (οδός

Αθανασίου Διάκου αρ. 2)

93),

(οδός Κανάρη αρ. 48-52)

94)

(οδός Κανάρη αρ. 28-30)

95)

(οδός Κανάρη αρ. 28-30)

96)

(οδός Γούναρη αρ. 21-23)

ΚΑΤΑ

6

Δικηγόρου και κατοίκου Πατρών

, Δικηγόρου και κατοίκου Πατρών

~ικηγόρoυ και κατοίκου Πατρών

Δικηγόρου και κατοίκου Πατρών



Ι) του κ. Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 15) και

εκπροσωπείται νόμιμα

2) του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 96 ) και εκπροσωπείται νόμιμα

3) του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα

(οδός ΚαραγιώρΥη Σερβίας αρ. 10) και εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Της υπ' αριθμ. 2/844/0022/4-1-2013 (ΦΕΚ Β' 43/15-1-2013) κοινής

υπουργικής απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή

παραλείψεως της Διοίκησης.

----------/---------

Συνοπτική Έκθεση των τιθέμενων νομικών ζητημάτων (άρθρου 19 παρ.2.

εδ.γ Π.Δ. 18/1989, όπως προστέθηκε με το άρθρο 41 ν.4055/2012)

Με την υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως, που ασκούν αφενός Δικηγορικοί

Σύλλογοι και αφετέρου δικηγόροι συνδεόμενοι με σχέση έμμισθης εντολής σε νομικά

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) του δημοσίου τομέα, προσβάλλεται η υπ' αριθμ.

2/844/0022/4-1-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία επεκτάθηκε

υποχρεωτικά στα ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα η ισχύς της αντίστοιχης Υπουργικής

Απόφασης που καθορίζει τις αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων στο Δημόσιο, στους

ΟΤ Α και στα ΝΠΔΔ. Εν προκειμένω ελλείπει η αναγκαία νομοθετική

εξουσιοδότηση. Σε κάθε περίπτωση παραβιάζεται ο νόμος, αφού όλως περιοριστικά ο

νομοθέτης προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού των αποδοχών με διάταξη
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αναγκαστικής ισχύος αποκλειστικά στους εμμίσθους δικηγόρους που απασχολούνται

στο Δημόmο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Περαιτέρω, πρέπει να ελεγχθεί η συνταγματικότητα

της προσβαλλομένης, αφού παρεμβαίνει σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου,

παραβιάζοντας ευθέως το άρθρο 5 παρ. ] του Συντάγματος. Παράλληλα θίγεται η

συνταγματική αρχή της ισότητας, καθώς ο νομοθέτης έχει αντιμετωπίσει διαφορετικά

τις αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών, ήτοι

σε προσφέροντες νομικές υπηρεσίες στον δημόmο τομέα με ακριβώς όμοιες

συμβάσεις με αυτές των αιτούντων. Με την προσβαλλομένη θίγονται περιουσιακά

δικαιώματα που προστατεύονται και από το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της

ΕΣΔΑ. Τέλος, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητος, ακόμα και η αναλογικότητα

που νομοθετικά έχει προβλεφθεί με το ν. 3899/20]0.

----------/---------

Με την παρούσα αιτούμεθα την ακύρωση της υπ' αριθμ. 2/844/0022/4-]-2013

κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που

τιτλοφορείται ως «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με

σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της περ. ]2 της

υποπαραγράφου ΓΙ της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093120]2 (ΦΕΚ

Α' 222)>>και δημOmεύθηKεστο ΦΕΚ τεύχος Β' με αριθμό φύλλου 43/]5-01-20]3 και

ημερομηνία κυκλοφορίας 2]-]-2013 καθώς και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης

ή μεταγενέστερης πράξεως της Διοίκησης για τους κατωτέρω νόμιμους και βάmμους

λόγους και όσους εmφυλασσόμεθα να προσθέσουμε στο μέλλον νομίμως και
εμπροθέσμως.

Στο μόνο άρθρο, λοιπόν, της προσβαλλομένης ορίζεται: «Στους δικηγόρους,

που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής, στους

φορείς της περ. 12 της υποπαραγράφου ΓΙ της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του

Ν. 4093/2012 (ΦΕΚΑ' 222), επεκτείνεται και έχει ανάλογη εφαρμογή, από 1.1.2013, η

υπ' αριθμ. 2/17132/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ Β' 498) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύεΙ.»
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Με τον τρόπο αυτό επεξετάθη και στους δικηγόρους που συνδέονται με σχέση

έμμισθης εντολής στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως ορίζονται

η αναγκαστική ισχύς κατ' αναλογική εφαρμογή των όσων ορίζονται στην κοινή

υπουργική απόφαση με αριθμ. 2/17132/0022/28-2-2012 (ΦΕΚ Β' 498/28-2-2012),

όπως τροποποιήθηκε με την περ. 9 της υποπαραγράφου ΓΙ της παραγράφου r του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222112-11-2012), με την οποία

καθορίσθηκαν αποκλειστικώς οι αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων στο Δημόσιο,

τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους σΤΑ. Το κείμενο της απόφασης

αυτής, που κατά την προσβαλλομένη πρέπει να εφαρμοσθεί και στους δικηγόρους με

πάγια αντιμισθία στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα, έχει ως

ακολούθως:

« 1. Στους δικηγόρους, που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και

περιοδικής έμμισθης εντολής, στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011,

καταβάλλεται βασικός μισθός ως εξής:

α) Στους δικηγόρους στο Πρωτοδικείο, ο μισθός του 20υ μισθολογικού κλιμακίου του
Ε'βαθμού

β) Στους δικηγόρους στο Εφετείο, ο μισθός του 20υ μισθολογικού κλιμακίου του Γ

βαθμού και

γ) Στους δικηγόρους στον Άρειο Πάγο, ο μισθός του Β' βαθμού.

2. Στους ανωτέρω δικηγόρους χορηγούνται επιδόματα εορτών και αδείας καθώς και

οικογενειακή παροχή, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 16 και

17τουν.4024/2011.

3. Δικηγόροι οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας, σύμφωνα

με τις διατάξεις των καταστατικών εσωτερικών κανονισμών ή τις αποφάσεις των

αρμοδίων οργάνων λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.

4024/2011.

4. Για τους δικηγόρους οι οποίοι συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής με τους

φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 προ της 1.11.2011, εφόσον από την

εφαρμογή της παρούσας προκύπτει διαφορά σε σχέση με τις μηνιαίες συνολικές

αποδοχές που λάμβαναν κατά τον τελευταίο μήνα προ της έναρξης ισχύος της,

εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν 4024/2011.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-11-2011 και από την ημερομηνία αυτή παύει να

ισχύει η αριθμ. 2/8250/0022/10-2-2004 (Β' 355) κοινή υπουργική απόφαση.»
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Το έννομο συμφέρον μας

Οι τρεις πρώτοι εξ ημών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο Δικηγορικός

Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, μετά τη θέση σε ισχύ

του Ν.Δ. 3026/1954 (Κώδικας Δικηγόρων) υφίστανται και λειτουργούν σύμφωνα με

τα άρθρα 193 επ. του ως άνω Ν.Δ.. Ρητά στο άρθρο 199 αναφέρονται με ισχύ νόμου

οι σκοποί εν γένει των Δικηγορικών Συλλόγων και σύμφωνα με την υπό δ)

περίπτωση αναγνωρίζεται ο ιδιαίτερος ρόλος των Δικηγορικών Συλλόγων με την

συζήτηση και απόφαση για κάθε ζήτημα που ενδιαφέρει το δικηγορικό σώμα ή τα

μέλη του Συλλόγου ή ως επαγγελματική τάξη και επί κάθε γενικότερου ζητήματος

εθνικού ή κοινωνικού περιεχομένου. Η διάταξη αυτή βρίσκεται σε πλήρη

ευθυγράμμιση με την εν γένει νομοθετική αναγνώριση των δΙ1Cl]γόρωνως

βοηθητικών δικαστικών λειτουργών, μετέχουν, δηλαδή, υποχρεωτικά στην δικαστική

διαδικασία προκειμένου να σχηματισθεί η δικανική πεποίθηση και κρίση. [Μάλιστα,

στην περίπτωση του άρθρου 99 του Συντάγματος ευθέως απονέμονται δικαστικά

καθήκοντα σε δΙ1Cl]γόρους].Οι δικηγόροι θεωρούνται άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί

(άρθρο Ι Κώδικα Δικηγόρων) και η παρουσία τους και η συγκρότησή τους σε

Δικηγορικούς Συλλόγους συνιστά αναπόσπαστο μέρος της ανεξαρτησίας της

Δικαιοσύνης. Είναι, λοιπόν, εύλογη η εκ του νόμου ανάθεση επιβοηθητικού ελέ-γχου

τόσο στα ζητήματα που αφορούν ευθέως το δικηγορικό σώμα και τα μέλη του αλλά

και γενικότερα ζητήματα εθνικού ή κοινωνικού περιεχομένου.

Βέβαια, πέρα των ανωτέρω το έννομο συμφέρον του Συλλόγου μας προκύπτει

ευθέως και από την περίπτωση α) του άρθρου 199 καθώς θίγεται με την

προσβαλλομένη η αξιοπρέπεια των μελών μας που απασχολούνται ως έμμισθοι

δικηγόροι στο δημόσιο τομέα. (ΣτΕ Ολ 1462/1 995). Παγίως η νομολογία του

Δικαστηρίου Σας δέχεται ότι τα επαγγελματικά σωματεία (που ως τέτοια

αναγνωρίζονται και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, σύμφωνα με τον διφυή χαρακτήρα

τους, ΣτΕ 1443/1993) υποχρεούνται να προστατεύουν τα δικαιώματα των μελών

τους. Συντρέχει, λοιπόν, έννομο συμφέρον στα νομικά αυτά πρόσωπα να

προσβάλλουν δΙΟΙ1Cl]τικέςπράξεις που θίγουν τα μέλη τους, όταν μάλιστα ο νόμος ή

το καταστατικό τους ρητά τους έχει αναθέσει την προάσπισή των δικαιωμάτων αυτών

(ΣτΕ 18/1970, ΣτΕ Ολ. 3892/1 981).

Το Δικαστήριό Σας, λίαν προσφάτως αναγνώρισε το έννομο συμφέρον των

Δικηγορικών Συλλόγων, ενόψει της μέριμνας του άρθρου 199 εδ. α του Κώδικα των

Δικηγόρων που πρέπει να εmδεικνύουν για την προστασία των συμφερόντων και του
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κύρους των μελών τους (ΣτΕ Ολ. 668/2012). Θίγονται, λοιπόν, με την

προσβαλλομένη άμεσα τα συμφέρονται και η αξιοπρέπεια του κάθε δικηγόρου

μέλους μας απασχολούμενου στο δημόσιο τομέα. Επομένως, είναι πρόδηλο ότι

υφίσταται και άμεσος δεσμός του Συλλόγου μας με τις προσβαλλόμενες πράξεις (ΣτΕ

Ολ. 366812006, ΣτΕ Ολ. 3177/2007).

Οι λοιποί αιτούντες, είμαστε άπαντες δικηγόρου που συνδέονται με

συμβάσεις έμμισθης εντολής σε επιχειρήσειςl οργανισμούς, νομικά πρόσωπα

ιδιωτικού δικαίου, που λόγω συμμετοχής του Δημοσίου, όπως μεταξύ άλλων και οι

ανώνυμες εταιρίες του Α' Κεφαλαίου του ν. 3429/2005, ανήκουν στην έννοια του

δημοσίου τομέα, με αποτέλεσμα η προσβαλλομένη ήδη να εφαρμόζεται σε εμάς.

Ειδικότερα ο τέταρτος μέχρι και το δέκατο εξ ημών συνδεόμαστε με σχέση έμμισθης

εντολής με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

Α.Ε.» και συγκεκριμένα ο τέταρτος εξ ημών. με σύμβαση

αρχομένη από τις 1-6-1988, η πέμπτη εξ ημών Ι από τις 19-12-2002,

η έκτη εξ ημών από τις 17-4-1989, η έβδομη εξ ημών

από την 1-2-2009, η όγδοη εξ ημών από την 1-

3-2013, ο ένατος εξ ημών από την 1-7-2007 και ο

δέκατος εξ ημών, από τις 15-4-1983. Η ενδέκατη μέχρι και τον

εικοστό δεύτερο εξ ημών συνδεόμαστε με σχέση έμμισθης εντολής με την ανώνυμη

εταιρία με την επωνυμία «Αττικό Μετρό Α.Ε.», που με τη διάταξη του άρθρου Ι παρ.

lα του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α' 21212010) υπήχθη στο πεδίο εφαρμογής του

Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α' 31412005), από τον οποίο ρητά εξαιρείτο,

σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου αυτού. Συγκεκριμένα η ενδέκατη εξ ημών,

με σύμβαση αρχομένη από τις 30-3-1992, ο δωδέκατος εξ

ημών, από την 1-3-1996, η δέκατη τρίτη εξ ημών,

από τις 28-9-1999, η δέκατη τέταρτη εξ ημών, J από τις

21-5-2001, η δέκατη πέμπτη εξ ημών από τις 2-6-2003,

η δέκατη έκτη εξ ημών, . από τις 2-6-2003, ο δέκατος έβδομος εξ

ημών, από τις 21-2-2005, ο δέκατος

όγδοος εξ ημών, από την 1-5-2005, ο δέκατος ένατος εξ ημών,

από την 1-5-2005, η εικοστή εCημών: από τις

27-8-2007, η εικοστή πρώτη εξ ημών, ιπό την 1-12-2008 και ο

εικοστός δεύτερος εξ ημών από την 1-7-2011. Από την εικοστή τρίτη εξ ημών μέχρι

και την εικοστή όγδοη εξ ημών συνδεόμαστε με σχέση έμμισθης εντολής με την
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ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (<<ΣΤΑ.ΣΥ

Α.Ε.», όπως δηλαδή αυτή ονομάσθηκε με το ν. 3920/2011 και με την υπ. αριθμ.

28737/2637/10-6-2011 (ΦΕΚ Β' 1454/17-6-2011) πράξη μετονομασίας και

συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε.»

(<<ΑΜΕΛΑ.Ε.»), «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς Α.Ε.» (<<ΗΣΑΠ

Α.Ε.») και «ΤΡΑΜ Α.Ε.». Συγκεκριμένα η εικοστή τρίτη εξ ημών,

~νήψα σύμβαση έμμισθης εντολής σnς Ι0-2-2002 με την ΤΡΑΜ Α.Ε.

και συνεχίσθηκε από την καθολική διάδοχο «ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.», η εικοστή τέταρτη εξ

ημών, συνήψα σύμβαση έμμισθης εντολής την 1-1-2004

με την ΑΜΕΛ Α.Ε. και συνεχίσθηκε από την καθολική διάδοχο «ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.», ο

εικοστός πέμπτος εξ ημών, , συνήψα σύμβαση έμμισθης

εντολής σnς 31-5-2001 με την ΤΡΑΜ Α.Ε. και συνεχίσθηκε από την καθολική

διάδοχο «ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.», ο εικοστός έκτος εξ ημών,

συνήψα σύμβαση έμμισθης εντολής στις 29-4-2004 με την ΤΡΑΜ Α.Ε. και

συνεχίσθηκε από την καθολική διάδοχο «ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.», η εικοστή έβδομη εξ ημών,

συνήψα σύμβαση έμμισθης εντολής σnς 18-3-2009 με την

ΤΡΑΜ Α.Ε. και συνεχίσθηκε από την καθολική διάδοχο «ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.» και η

εικοστή όγδοη εξ ημών, συνήψα σύμβαση έμμισθης εντολής

την 1-3-1996 με την «Αττικό Μετρό Α.Ε.», απ' όπου μεταφέρθηκα -χωρίς να

διακοπεί η σχέση έμμισθης εντολής- την 1-3-2004 στην «Αττικό Μετρό Εταιρία

Λειτουργίας ΑΕ.» (<<ΑΜΕΛΑΕ.») και συνεχίσθηκε από την καθολική διάδοχο

«ΣΤΑΣΥ Α.Ε.». Η εικοστή ένατη εξ ημών, . και η τριακοστή εξ

ημών, mνδεόμαστε με σχέση έμμισθης εντολή με την

ανώνυμη εταιρία με την επωνυμά «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριnκό τiτλo «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», από nς 2-6-2003 και 1-10-

2004 ανnστoίχως. Συγκεκριμένα η τριακοστή εξ ημών αρχικά συνδέθηκε με την εν

λόγω σχέση με την ανώνυμη εταιρία «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.» και συνεχίσθηκε από

την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», που απορρόφησε την αρχική εντολέα μου με την με αριθ.

Ι5684/12-07-2007 Σύμβασης Συγχώνευσης του Συμβ/φου Αθηνών

(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8418/20.07.2007). Η τριακοστή πρώτη εξ ημών,

nι ο τριακοστός δεύτερος εξ ημών, . . συνήψαμε

σχέση έμμισθης εντολής σnς 13-4-2007 και 6-10-1994 ανnστοίχως με το ν.Π.Ι.δ.

«Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας», που συγχωνεύθηκε στις 13-Ι0-20 Ι Ι στο

12

,:~}.
".-'~

'":'



ν.Π.Ι.δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - ΔΗΜΗΤΡΑ», όπου και

συνεχίζονται οι ίδιες συμβάσεις. Η τριακοστή τρίτη εξ ημών

συνδέομαι με έμμισθη εντολή από την Ι-6-Ι994 με το κοινωφελές μη κερδοσκοmκό

ίδρυμα ν.Π.Ι.δ.με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών». Η

τριακοστή ΤF.ταρτηεξ ημών, η τριακοστή πέμπτη εξ ημών,

:αι η τριακοστή έκτη εξ ημών, . Jυνδεόμαστε με

σχέση έμμισθη εντολής από την Ι- Ι2-1995, 8-Ι Ι-2005 και 2 Ι- Ι0-2009 αντιστοίχως

με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και σε συντομογραφία

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., το οποίο ιδρύθηκε ως ΝΠΙΔ με το άρθρο 26 του Ν. 2071/92 (Φ.Ε.Κ.

123 ΑΊ92) και το πλαίσιο που καλύπτει τη λειτουργία του προβλέπεται κυρίως στο

Π.Δ. 358/1992 (Φ.Ε.Κ. Ι79/ΑΊ92), τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας

(ΥΙ/οικ.5028/200l Φ.Ε.κ. 83IΒΊ29-6-200l) και τον Ν. 337012005 (ΦΕΚ 176ΑΊΙ 1-

7-2005), εποπτεύεται δε απευθείας από τον Υπουργό Υγείας και εmχορηγείται κατά

100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Υγείας. Η τριακοστή

έβδομη εξ ημών, έχω συνάψει την 16-5-2007 σύμβαση έμμισθης

εντολής με την εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.».

Η τριακοστή όγδοη εξ ημών, έχω συνάψει σύμβαση έμμισθης

εντολής στις 18-12-2009 με την εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

ΑΕ» και δτ. «ΕΔΕΤ Α.Ε.» η οποία είναι ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το

ελληνικό δημόσιο. Ο τριακοστός ένατος εξ ημών, συνδέομαι με

σχέση έμμισθης εντολής με το ν.Π.Ι.δ. του δημόσιου τομέα υπό την επωνυμία

«Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.ΚΒ.Α.Α)>> , καθολικό

διάδοχο του ν.Π.Ι.δ. υπό την επωνυμία Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών

Ερευνών (ΙΓ.Μ.Ε.), στο οποίο προσελήφθην στις 2-5-1982. Ο τεσσαρακοστός εξ

ημών, , συνδέομαι με σχέση έμμισθης εντολής με την ανώνυμη

εταιρία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΣΕ ΑΕ) από τις 9-2-2004. Ο

τεσσαρακοστός πρώτος εξ ημών μέχρι και τον τεσσαρακοστό πέμπτο εξ ημών,

συνδεόμαστε με σχέση έμμισθη εντολής με την ανώνυμη εταιρία -θυγατρική της

ΟΣΕ ΑΕ- με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», που άρχισε για τον καθένα μας από

τις 7-5-2004 για τον 1-10-2002, για τον

1-4-Ι998 για τον Ι6-9-2004 για την

, και 1-8-Ι996 για τον. Ο τεσσαρακοστός

έκτος εξ ημών συνδέομαι με σχέση έμμισθης εντολής στην

εταιρία «ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε» από την 1-7-20] Ι, κατόmν της μεταφοράς μου από την
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«ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» με την ίδια σχέση, όπου προσελήφθην στις 11-5-2000. Ο

τεσσαρακοστός έβδομος εξ ημών, συνδέομαι με σχέση

έμμισθης εντολής από τις 16-10-1995 με το ν.Π.Ι.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός

Λιμένος Πατρών» (Ο.Λ.ΠΑ). Η τεσσαρακοστή όγδοη εξ ημών,

από τις 6-9-1996 συνδέομαι με σχέση έμμισθης εντολής με τη

«Δημοηκή Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πατρών» (ΔΕγ ΑΠ). Οι λοιποί,

1-2-

..
, 1-2-

για την

από τον τεσσαρακοστό ένατο μέχρι και την ενενηκοστή έκτη εξ ημών συνδεόμαστε

με σχέση έμμισθης εντολής με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Συγκεκριμένα οι συμβάσεις των τελευταίων άρχονται

από 14-4-1997 για τον 1-11-1998 για την

Ι, 15-9-1999 για την , 1-10-1998 για τη

12-4-2005 για το\ 21-2-2005 για τη

2004 για την 1-9-2009 για την ,

17-5-2005 για τη , 10-2-2005 για τη

2004 για τη 10-2-2005 για την

1-2-2004 για τον 17-5-2005 για την

17-11-2006 για ". 1-10-2008 για την

30-5-2005 για τον 1-9-2009 για τη

0-3-2005 για τον " 7-6-2007

15-11-2004 για τη , ~-7-2007 για τη

, 11-1-2008 για την : , 1-9-2008 για π

1-1O-2UUISγια π 7-3-2008 για τον 2-6-2008 για την

2-6-2008' 2-9-2009 για τη

" 2-6-2008 για τη , 1-3-2005 για την

1-9-2009 για τον 2-6-2008 για τον

17-5-2005 για την 1-10-1998 για τη

!, 9-6-2008 για το\ 1-9-1999 για την

. Ι 1-4-2008 για τον 1-1-2000 για τη

, L-6-2008 για τον ι 1-1-2005 για τον

1-9-Ι999 για τον 2-6-2008 για τη

13-6-2008 για τη 15-11-2004 για τη

, 17-1-2005 για τον 17-1-2005

για τ, και Ι-Ι 1-2004 για την .
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Πρώτος Λόγος Ακύρωσης - ΈΜειψη νομοθεπκής εξουσιοδότησης

Με την προσβαλλομένη καθορίσθηκαν κατά τρόπο αμφιμερώς αναγκασπκό

και γενικό οι αποδοχές όλων των δικηγόρων που συνδέονται με σχέση έμμισθης

εντολής στα νομικά πρόσωπα ιδιωπκού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του δημοσίου τομέα.

Πρόκειται για κανόνα δικαίου που ετέθη με υπουργική απόφαση. Το κύρος της

υπουργικής απόφασης εξαρτάται από την προηγούμενη θέσmση νομοθεπκής

εξουσιοδότησης κατ' άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος. Στην περίπτωσή μας, τέτοια

νομοθεπκή εξουσιοδότηση δεν υφίσταται.

Σύμφωνα με το προοίμιο της προσβαλλομένης απόφασης η ισχύς της αρύεται

από τις διατάξεις των περ. 9 και 12 της υποπαραγράφου ΓΙ της παραγράφου Γ του

άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4024/2011.

(α) Η περίπτωση 9 της εν λόγω υποπαραγράφου του ν. 4093/2012 καταργεί το

χρονοεπίδομα που προβλεπόταν στην κοινή υπουργική απόφαση στην οποία

παραπέμπει η προσβαλλομένη.

(β) Η περίπτωση 12 της εν λόγω υποπαραγράφου του ν. 4093/2012 ορίζει όπ

οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δευτέρου του ν. 4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό

και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ιδίου νόμου έχουν

ανάλογη εφαρμογή στο προσωmκό των Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα. Βεβαίως οι

έμμισθοι δικηγόροι ούτε στην έννοια του προσωmκού μπορούν να ενταχθούν, ούτε

μπορούν να συγχέονται με την έννοια του υπαλλήλου (επί του oυσιασnKoύ μέρους

της ρυθμίσεως θα υπάρξει αναλυπκός σχολιασμός στον αμέσως επόμενο λόγο). Στην

αμέσως επόμενη παράγραφο προβλέπεται δυνατότητα έκδοσης κοινών υπουργικών

αποφάσεων για την διαφορεπκή τυχόν έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης

και λεπτομερέστερη ρύθμιση που θα αφορά συγκεκριμένη επιχείρηση ή οργανισμό.

Δεν υφίσταται, λοιπόν, νομοθεπκή εξουσιοδότηση από τη συγκεκριμένη διάταξη

προκειμένου να ρυθμισθούν οι αποδοχές και δη όλων ανεξαιρέτως των δικηγόρων με

πάγια ανπμισθία σε νομικά πρόσωπα ιδιωπκού δικαίου του δημοσίου τομέα.

(γ) Όντως το άρθρο 22 του ν. 4024/2011 παρέχει νομοθεπκή εξουσιοδότηση

για τον καθορισμό των αποδοχών των δικηγόρων που απασχολούνται σε φορείς του

άρθρου 4 του ιδίου νόμου, ήτοι στο στενό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους στΑ. Η
συγκεκριμένη, λοιπόν, νομοθεπκή εξουσιοδότηση έχει περιορισμένη έκταση που

ορίζεται από το Δεύτερο Κεφάλαιο του ν. 4024/2011. Δεν μπορεί, λοιπόν, μια

υπουργική απόφαση, όπως η προσβαλλομένη, να επεκτείνει το εκ του νόμου
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προσδιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Η νομοθετική αυτή εξουσιοδότηση του άρθρου 22

του ν. 4024/2011 επαναλαμβάνεται επακριβώς με το ίδιο πεδίο εφαρμογής και στο ν.

4093/2012, στο σημείο όπου αντεκατεστάθη το άρθρο 92Α του Κώδικα των

Δικηγόρων, όπως αμέσως κατωτέρω αναλύουμε.

Είναι σαφές, λοιπόν, από τα ανωτέρω ότι ελλείπει η αναγκαία νομοθετική

εξουσιοδότηση για την έκδοση της προσβαλλομένης και ως εκ τούτου πρέπει να

ακυρωθεί.

Δεύτερος Λόγος Ακύρωσης - Παράβαση Νόμου

Με το ίδιο νομοθέτημα στο οποίο ερείδεται η προσβαλλομένη

προσδιορίσθηκε ο τρόπος καθορισμού των αποδοχών των εμμίσθων δικηγόρων.

Μεταξύ άλλων, ο νόμος 4093/2012 αντικατέστησε το άρθρο 92Α του Κώδικα

Δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954) με την υποπαράγραφο 8β της παραγράφου ΙΓ. Στην

γενική διάταξη της παραγράφου 1 του ισχύοντος πλέον άρθρου 92Α προβλέπεται ο

καθορισμός της πάγιας αμοιβής με συμφωνία του εντολέα και του δικηγόρου, που

στην περίπτωσή μας -για όλες δηλαδή τις εν ισχύ συμβάσεις έμμισθης εντολής προ

της εκδόσεως της προσβαλλομένης- είναι υφιστάμενη. Στη γενική αυτή πρόβλεψη

τίθεται ένας περιορισμός με την παράγραφο 2. Προνοεί αποκλειστικά και μόνο για

τους εμμίσθους δικηγόρους που απασχολούνται στο υπό στενή έννοια δημόσιο, όπως

ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 4024/2011 καθορισμό των αποδοχών με υπουργική

απόφαση επαναλαμβάνοντας την νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 22 του ιδίου

νόμου.

Επομένως, θέλησε τον καθορισμό των αποδοχών των δικηγόρων και στα

Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα με συμφωνία των μερών. Εάν ο νομοθέτης ήθελε κάτι

διαφορετικό, θα προβλεπόταν στην οικεία διάταξη του άρθρου 92Α του Κώδικα των

Δικηγόρων, που λίαν προσφάτως αντικαταστάθηκε με το λεγόμενο τρίτο Μνημόνιο.

Οι δικηγόροι των Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο

εφαρμογής των μνημονιακών εmταγών.

Όπως επεσημάνθη ήδη στον πρώτο λόγο η περίπτωση 12 της υποπαραγράφου

ΓΙ της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ορίζει ότι έχουν

ανάλογη εφαρμογή και στο προσωmκό των Ν.Π.Ι.Δ. οι διατάξεις του Δεύτερου

Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό

καθεστώς των ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ του άρθρου 4 του ιδίου νόμου. Αφενός, ο έμμισθος
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δικ:ηγόρος δεν υπάγεται στην έννοια του προσωπικού. Η παροχή νομικών υπηρεσιών

από δικ:ηγόρο, ακόμα και με σχέση πάγιας αντιμισθίας, δεν μπορεί ποτέ να

αποτελέσει ανπκείμενο συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας (πρβλ. ΑΠ 941/1992). Εν

όψει των ανωτέρω, οι δικ:ηγόροι δεν συνδέονται προς τον εντολέα τους δια σχέσεως

εξηρτημένης εργασίας, αλλά ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ακόμη και όταν παρέχουν

ης νομικές υπηρεσίες τους με σχέση έμμισθης εντολής και με πάγια ανnμισθία. Εξ

άλλου, το όπ το εισόδημα του επί παγία ανnμισθία αμειβομένου δικ:ηγόρου

θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, δεν

μεταβάλλει την φύση των δικ:ηγορικών υπηρεσιών ως υπηρεσιών ελευθέρου

επαγγελματία, ούτε την συνδέουσα αυτόν με τον πελάτη του σχέση εμμίσθου εντολής

σε σχέση εξηρτημένης εργασίας (ΣτΕ 909/2011). Ακόμα, όμως, και αν με πολύ

ευρεία ερμηνεία της έννοιας του προσωmκού θα μπορούσαν να ενταχθούν, η

συγκεκριμένη διάταξη κάνει λόγο για αναλογική εφαρμογή του καθεστώτος των

υπαλλήλων. Υπό καμία έννοια και ερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ο δικηγόρος

υπάλληλος, όπως αμέσως ανωτέρω αναλύθηκε. Και βεβαίως το άρθρο 22 του ν.

4024/2011 δεν πρόκειται για υπαλληλική διάταξη, αλλά για ειδική που αφορά τους

έμμισθους δικ:ηγόρους του στενού Δημοσίου. Διαφορεπκά, ον. 4093/2012 θα όριζε

αναλογική εφαρμογή συλλήβδην του Δευτέρου κεφαλαίου του ν. 4024/2011, χωρίς

να υπήρχε λόγος ρητής μνείας σης διατάξεις των υπαλλήλων.

Η περ. 12, λοιπόν, της υποπαραγράφου ΓΙ της παραγράφου Γ του άρθρου

πρώτου του Ν. 4093/2012 δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση στους δικ:ηγόρους με

έμμισθη εντολή και πάγια ανπμισθία των συγκεκριμένων νομικών προσώπων. Τούτο

προφανώς αναγνωρίζει και η προσβαλλομένη. Διόπ -πέραν του γεγονότος όπ

υπάρχει στο ίδιο νομοθέτημα ειδική διάταξη με την ανπκατάσταση του άρθρου 92Α

του Κώδικα των Δικ:ηγόρων- αν η διατύπωση της εν λόγω διατάξεως περιλάμβανε και

τους δικηγόρους, δεν θα χρειαζόταν η έκδοση υπουργικής απόφασης, αφού ευθέως θα

ρυθμιζόταν από το νόμο. Για το προσωπικό των εmχειρήσεων και οργανισμών του

δημοσίου τομέα δεν εκδόθηκε κάποια υπουργική απόφαση για να εφαρμοσθεί το

«ενιαίο μισθολόγιο», επειδή ακριβώς υπήρξε ευθεία ρύθμιση από το νόμο.

Επειδή υφίσταται ειδική διάταξη για τον προσδιορισμό των αποδοχών των

δικ:ηγόρων, ήτοι το άρθρο 92Α του Κώδικα των Δικ:ηγόρων η προσβαλλομένη έχει

εκδοθεί σε αντίθεση με την διάταξη αυτή και για αυτό πρέπει να ακυρωθεί.
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Τρίτος Λόγος Ακύρωσης - Παραβίαση του άρθρου 5 του Συντάγματος

Με την προσβαλλομένη απόφαση ρυθμίζονται οι όροι, και δη οικονομικοί,

των ατομικών συμβάσεων εντολής με πάγια αντιμισθία των δικηγόρων σε πλήρη

αντίθεση με τα όσα ορίζει το άρθρο 5 παρ. Ι του Συντάγματος και η αρχή της

ελευθερίας των συμβάσεων. Κάθε δικηγόρος επέλεξε να συνάψει έμμισθη εντολή,

επειδή του προτάθηκαν κάποιοι συγκεκριμένοι όροι στο πλαίσιο της συμβατικής

ελευθερίας που έχουν και τα εν λόγω νομικά πρόσωπα. Εκτιμώντας όλες τις

παραμέτρους που του ετέθησαν υπ' όψιν, με ίσως σημαντικότερη αυτή του μισθού,

δέχθηκε να συνάψει την συγκεκριμένη ατομική σύμβαση, προβαίνοντας σε μια

σημαντικότατη επαγγελματική επιλογή αυτοπεριορίζοντας ενδεχομένως την

επαγγελματική του ελευθερία. Να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η πρόσληψη

του δικηγόρου έγινε κατόmν διενέργειας διαγωνισμού κατ' άρθρο 11 του ν.

1649/1986. Με την προσβαλλομένη μονομερώς ο εντολέας του υπό την κάλυψη του

νόμου και εν προκειμένω της προσβαλλομένης υπουργικής απόφασης,

επαναπροσδιορίζει τις αποδοχές του. Η νομοθετική/κανονιστική αυτή παρέμβαση

δεν είναι νοητή σε συμβάσεις που διέπονται από κανόνες ιδιωτικού δικαίου. Ούτε

μπορεί σε εmχειρήσεις που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια αίφνης να

εφαρμόζονται διατάξεις δημοσίου δικαίου με αποτέλεσμα να καταλύεται το

περιεχόμενο των ατομικών συμβάσεων και η συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία

των συμβάσεων.

Το περιεχόμενο, λοιπόν, της προσβαλλομένης, πέραν των ανωτέρω λόγων,

αντίκειται στη συνταγματική διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 και πρέπει να ακυρωθεί και

για αυτό το λόγο.

Τέταρτος Λόγος Ακύρωσης - Παραβίαση της αρχής της ισότητας

Ακόμα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι μπορεί με τρόπο αναγκαστικό να

καθορισθούν οι αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων στα Ν.π.ΙΔ. του δημοσίου

τομέα, με την προσβαλλομένη παραβιάζεται και η αρχή της ισότητας του άρθρου 4

του Συντάγματος. Όπως στην εισαγωγή εκθέσαμε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

προσβαλλομένη, οι μισθοί των εμμίσθων δικηγόρων αντιστοιχούν σε αυτούς του Β'

βαθμού του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, του 20υ μισθολογικού

κλιμακίου του Γ βαθμού και του 20υ μισθολογικού κλιμακίου του Ε' βαθμού για

τους δικηγόρους παρ' Αρείω Πάγω, παρ' Εφέταις και παρά Πρωτοδίκαις
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αντιστοίχως. Προβλεπόταν επίσης καταβολή χΡονοεπιδόματος 2% επί του βασικού

μισθού για κάθε δυο έτη δικηγορίας από την ημερομηνία εγγραφής στα Μητρώα του

Συλλόγου, το οποίο, όμως, καταργήθηκε, από 1-1-2013, όπως προαναφέρθηκε με το

ν.4093/2012.

Με την υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 2/17127/0022/28-2-2012 (ΦΕΚ τεύχος

Β' υπ' αριθμ. 498/2012) ορίσθηκαν οι αποδοχές του επιστημονικού προσωπικού ΚΑΙ

των εμμίσθων δικηγόρων που απασχολούνται στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Οι

ανεξάρτητες διοικητικές αρχές επιβαρύνουν Ι00% τον κρατικό προϋπολογισμό, η δε

εργασία του εμμίσθου δικηγόρου δεν διαφοροποιείται σε τίποτα με τον έμμισθο

δικηγόρο που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ του δημοσίου τομέα. Οι συνθήκες είναι ακριβώς οι

ίδιες και μάλλον, αν υπάρχει διαφοροποίηση, πλέον βεβαρημένοι είναι οι δικηγόροι

των Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα που στα καθημερινά τους καθήκοντα

περιλαμβάνονται και οι όποιες διαφορές, εξωδικαστικές ή δικαστικές, με τους

δεκάδες συναλλασσόμενους των επιχειρήσεων αυτών, κάτι που δεν συμβαίνει σης

ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.

Για τους εν λόγω, λοιπόν, δικηγόρους των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών

επεφυλάχθη διαφορετική μεταχείριση πολύ ευνοϊκότερη αφού αφενός ο μισθός τους

καθορίσθηκε σε αυτόν του Α' βαθμού και αφετέρου προβλέφθηκε και για αυτούς το

χρονοεπίδομα με την ίδια διατύπωση ως ανωτέρω (βεβαίως, αφού πρόκειται για

ποσοστό επί του βασικού μισθού και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο) το οποίο

διατηρήθηκε και μετά το ν. 4093/2012. Αναλόγως με τα χρόνια δικηγορίας η διαφορά

του μισθού μπορεί να είναι μεγαλύτερη και από 50% σε σχέση με το μισθό που

προσδιορίζεται για τους εμμίσθους δικηγόρους στα Ν.Π.Ι.Δ. δημοσίου τομέα. Για

τους λόγους αυτούς με την προσβαλλομένη παραβιάζεται η αρχή της ισότητας και σε

κάθε περίπτωση εφαρμοστέες και στην περίπτωσή μας θα έπρεπε να είναι οι

αποδοχές του Α' βαθμού, όπως ήταν και η πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου

Αθηνών ενόψει της έκδοσης της υπουργικής αποφάσεως κατά την εξουmοδοτική

διάταξη του άρθρου 22 του ν. 4024/201 Ι, σε απόλυτη συνέπεια με το προϋφιστάμενο

καθεστώς, όπου ο δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω αμείβετο σύμφωνα με το πρώτο

μισθολογικό κλιμάκιο, ήτοι με τον υψηλότερο βασικό μισθό.
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Πέμπτος Λόγος - Προσβολή του άρθρου J του Πρώτου προσθέτου

Πρωτοκόλλου πις ΕΣΔΑ

Με το εδ. α' του άρθρου 1 του Πρώτου προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ

προστατεύεται το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. ΕιδΙκότερα ορίζεται ότι «Παν φυσικόν ή

νομικόν πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί

της ιδιοκτησίας αυτού ει μη δια λόγους δημόσιας ωφελείας και υπό τους

προβλεπόμενους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους».

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΣΔΑ ως περιουσία νοούνται όχι

μόνον τα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και όλα τα δικαιώματα περιουσιακής

φύσεως καθώς και κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα. ΕιδΙκότερα,

συμπεριλαμβάνονται και τα ενοχικής φύσεως περιουσιακά δικαιώματα, απαιτήσεις,

που απορρέουν από έννομες σχέσεις ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, γεΥεννημένες

κατά το εθνικό δίκαιο που μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά, δηλαδή το εθνικό

δίκαιο παρέχει τη νομική βάση για αυτές, ήτοι η απαίτηση θεμελιώνεται σε

νομοθετική ή κανονιστική διάταξη ή πάγια νομολογία. Έτσι, στις υποθέσεις Kechko

κατά Ουκρανίας, Vi1ho Eskelinen και λοιποί κατά Φινλανδίας, το Δικαστήριο της

ΕΣΔΑ δέχθηκε ότι η αξίωση για την καταβολή των προβλεπόμενων από τη

νομοθεσία του κράτους μέλους αποδοχών, εφόσον συντρέχουν οι οριζόμενες

προϋποθέσεις, προστατεύεται από το εδ. α του άρθρου 1 του Πρώτου προσθέτου

Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Στις αρχές αυτές πλήρως εναρμονίζεται η νομολογία του

Αρείου Πάγου σύμφωνα με την οποία στις άξιες προστασίας απαιτήσεις

συμπεριλαμβάνονται και οι απαιτήσεις από τακτικές αποδοχές (μισθούς) (ΑΠ

1252/2009, 9/2008, ΟλΑΠ 3/1998 και 40/1998). Επομένως θίγεται περιουσιακό

δικαίωμα, που προστατεύεται από το άρθρο 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της

ΕΣΔΑ που έχει υπερνομοθετική ισχύ κατά άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος.

Και για το λόγο αυτό, επειδή παραβιάζεται το προστατευόμενο δικαίωμά

μας στις αποδοχές μας, η προσβαλλομένη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί.

Έκτος Λόγος Ακύρωσης - Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και

νόμου

Με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 προστατεύεται συνταγματικώς

και εmβάλλεται σε όλα τα όργανα του κράτους, επομένως τόσο στη νομοθετική όσο

και στην εκτελεστική εξουσία, η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Ακόμη και
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.• ~fι!,.... έπρεπε να ιδωθεί και σε συνδυασμό με τους λοιπούς συναλλασσόμενους με τις

δημόσιες εmχειρήσεις. Είναι γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της προσβαλλομένης

αφορά Ν.Π.Ι.Δ. που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο. Στο όνομα,

λοιπόν, του δημοσίου συμφέροντος για να μειωθεί το κόστος/δαπάνη του Δημοσίου

νομοθετήθηκε αλλεπαλλήλως η περικοπή των μισθών. Δεν θα ήταν εύλογο και

ανάλογο να περικοπούν αντίστοιχα και οι οικονομικές αξιώσεις των εν γένει

συναλλασσόμενων με τις εmχειρήσεις!οργανισμούς αυτών; Όλες οι σχέσεις πρέπει να

προστατεύονται. Πολλώ δε μάλλον οι μισθοδοτούμενες στις οποίες στηρίζεται ο

βιοπορισμός του καθένα από εμάς. Με την προσβαλλομένη περιστέλλονται οι

αποδοχές των δικηγόρων που δεν αποκλείεται να είναι και το μοναδικό μέσο

εmβίωσης, αλλά και ανάπτυξης της προσωmκότητας του. Ο μισθός είναι αυτός που

πρωτίστως διασφαλίζει την προστατευόμενη από το Σύνταγμα πμή και αξιοπρέπεια

του πολίτη. Η δε αναλογικότητα, όταν πρόκειται για μειώσεις αποδοχών πρέπει να

ελέγχεται σε συνδυασμό με άλλα τυχόν μέτρα που προσθέτουν οικονομικά βάρη σε

αυτούς που εmβάλλονται μειώσεις αποδοχών. Και με την προσβαλλομένη

παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς, εκτός από την ανεπίτρεπτη

μονιμότητα του χαρακτήρα της, δεν βρίσκεται σε ανπστοιχία με τον εmδιωκόμενο

σκοπό -που παρεmπτόντως δεν αναφέρεται-, ούτε συνοδεύεται με αvnσταθμιστικά

μέτρα (μείωση πμών, άμεσων και έμμεσων φόρων κ.λπ.) και εγγυήσεις για την

προστασία ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι νέοι δικηγόροι, οι μητέρες έμμισθοι

δικηγόροι Κ.Ο.Κ •• Αντίθετα, όπως είναι γνωστό, έχουν επιβληθεί ταυτόχρονα μία

σειρά ιδιαιτέρα σκληρών φοροεισπρακπκών μέτρων που προβλέπουν μείωση ή

κατάργηση αφορολογήτων ορίων, ειδικό τέλος εmτηδεύματος (ισόποσο για όλους

τους δικηγόρους) και τα οποία πλήπουν τους πλέον ευάλωτους.

Ο νομοθέτης κατά παράβαση του άρθρου 5 παρ. Ι του Συντάγματος, ως

ανωτέρω υπό τον τρίτο λόγο εκθέσαμε, παρενέβη στις ατομικές συμβάσεις ιδιωτικού

δικαίου μειώνοντας πς αποδοχές των νομικών προσώπων' που εμπίπτουν στο πεδίο

εφαρμογής της προσβαλλομένης (ν. 3833/2010, 3845/2010, 3899/2010, άρθρο 31 ν.

4024/20 Ι Ι). Ακόμα και αν ήθελε κριθεί ότι οι νόμοι αυτοί είναι συνταγματικοί, ειδικά

για τους έμμισθους δικηγόρους στους φορείς αυτούς, ρητή μνεία και μοναδική

περίπτωση που μπορεί να τους αφορά γίνεται στο ν. 3899/2010. Με νομοθεπκό
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τρόπο στο εν λόγω νομοθέτημα ορίσθηκε η αρχή της αναλογικότητας της μειώσεως

των αποδοχών που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% από τις αποδοχές ως ίσχυαν την

31-12-2009. Τούτο προβλέφθηκε με το εδάφιο 19 του άρθρου 2 του ν. 3899/2010, ως

ισχύει ακόμα σήμερα. [Με το άρθρο 31 του ν. 4024/2011 που ορίσθηκαν νέες

μειώσεις για το προσωmκό -και όχι για τους δικηγόρους- των ιδίων νομικών

προσώπων, ορίσθηκε -χωρίς να καταργείται το εδάφιο 19 του άρθρου 2 του ν.

3899/2010- ένα ιδιόroπο «πλαφόν» μείωσης των αποδοχών που αφορούσε το

συνολικό μισθολογικό κόστος της εmχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό το

35%. Σε κάθε περίπτωση η περίπτωση 12 της υποπαραγράφου ΓΙ της παραγράφου Γ

του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 κατήργησε από 1~1-2013το άρθρο 31 του ν.

4024/2012, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιό της] Η προσβαλλομένη δεν έλαβε υπ'

όψιν της το συγκεκριμένο περιορισμό και αδιακρίτως ορίζει άνευ ετέρου την

εφαρμογή και στους εμμίσθους των Ν.Π.Ι.Δ. των αποδοχών των εμμίσθων δικηγόρων

που απασχολούνται στους φορείς του άρθρου 4 του ν. 4024/2011.

Και επειδή δεν τηρήθηκε η αρχή της αναλογικότητας πρέπει να ακυρωθεί η

προσβαλλομένη.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμος, βάσιμος, αληθής και εμπροθέσμως

ασκηθείσα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και όσους θα προσθέσουμε με ιδιαίτερο δικόγραφο προσθέτων λόγων και με την

εmφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να γίνει δεκτή η παρούσα.

Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, ήτοι, η υπ' αριθμ. 2/844/0022/4-1-

2013 (ΦΕΚ Β' 43/15-1-2013) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού

Οικονομικών και κάθε άλλη συναφής προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξη ή

παράλειψη της Διοίκησης.
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Να εισαχθεί με πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου Σας στην Ολομέλεια

του Συμβουλίου της Εmκρατείας κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 14 παρ.2

περ.β του ΠΔ 18/1989 διότι το κρινόμενο ζήτημα εμφανίζει γενικότερο ενδιαφέρον

και έχει συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων.

Να καταδικασθεί το αντίδικο στην δικαστική μας δαπάνη

Αθήνα, 7-3-2013

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ

Γιάννης Δ. ΑδαμόπσυΑ.σς
Πρόεδρος Διιιηνορικού
lυλλόνου Αθηνών

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Αλέξανδρος Λεοντόπουλος-Βαμβέτσος
Δικηγόρος (ΑΜ ΔΣΑ 20252)

Ακαδημίας αρ 60 - τηλ. 210 3398149
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