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(υπό μορφι προκαταβολισ μιςκϊν)

Ερωτάται:
1. Είναι νόμιμθ τυχόν απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α., με τθν οποία κα
χορθγείται δάνειο, υπό μορφι προκαταβολισ μιςκϊν ζξι μθνϊν ςε
εργαηόμενο τθσ επιχείρθςθσ;
2. Τπόκειται το ωσ άνω δάνειο ςε τζλοσ χαρτοςιμου 2%;

*****************
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Επί του ωσ άνω ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
I. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
1. Επί τθσ νομιμότθτασ των παροχϊν ςε είδοσ μετά τθν εφαρμογι των
διατάξεων του Ν. 4093/2012 ςτισ Δ.Ε.Τ.Α.
Σο άρκρο 4 του ν.4024/2011 «φςτθμα βακμολογικϊν προαγωγϊν και
μιςκολογικισ εξζλιξθσ των υπαλλιλων του κράτουσ, των ΟΣΑ Α και Β
βακμοφ και άλλων φορζων του Δθμοςίου τομζα και ςυναφείσ
διατάξεισ» ορίηει τα εξισ:
«1. Στισ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου υπάγονται οι μόνιμοι και
δόκιμοι πολιτικοί υπάλλθλοι και οι υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου (ΙΔΑΧ): α) του Δθμοςίου, β) των
οργανιςμών τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεφτερου
βακμοφ, γ) των Νομικών Προςώπων Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
ςυμπεριλαμβανομζνου

του

Οργανιςμοφ

Γεωργικών

Αςφαλίςεων

(Ο.Γ.Α). Επίςθσ υπάγονται: α) οι εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, β) οι υπάλλθλοι τθσ Γραμματείασ των
Δικαςτθρίων και Ειςαγγελιών, των Ζμμιςκων Υποκθκοφυλακείων και
Κτθματολογικών Γραφείων τθσ χώρασ, γ) οι ιατροί υπθρεςίασ υπαίκρου
και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί, δ) οι υπάλλθλοι τθσ Βουλισ, ςφμφωνα
με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό τθσ, και τθσ Προεδρίασ τθσ
Δθμοκρατίασ με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο π.δ. 351/1991 (ΑΊ
21), όπωσ ιςχφει, ε) οι διοικθτικοί υπάλλθλοι των Ανεξάρτθτων Αρχών,
τθσ

Επιτροπισ

Κεφαλαιαγοράσ

και

τθσ

Επιτροπισ

Λογιςτικισ

Τυποποίθςθσ και Ελζγχων, ςτ) οι υπάλλθλοι των Περιφερειακών
Ενώςεων Διμων (Π.Ε.Δ.), τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδοσ
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(Κ.Ε.Δ.Ε.) και τθσ Ζνωςθσ Περιφερειών Ελλάδοσ (ΕΝ.Π.Ε.), η) οι
υπάλλθλοι και, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου, οι
κρθςκευτικοί λειτουργοί των νομικών προςώπων τθσ Ανατολικισ
Ορκοδόξου Εκκλθςίασ του Χριςτοφ, των εξομοιοφμενων προσ αυτά κατά
τθν παράγραφο 3, του άρκρου 63, του ν.3801/2009 (Α` 163) των λοιπών
εκκλθςιών, δογμάτων και κατά το άρκρο 13 του Συντάγματοσ γνωςτών
κρθςκειών, που επιβαρφνουν τον Κρατικό Προχπολογιςμό. 2.
Υπάλλθλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν ευκζωσ ςτισ διατάξεισ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου, το προςωπικό τθσ Εκνικισ Υπθρεςίασ
Πλθροφοριών, κακώσ και οι κατθγορίεσ υπαλλιλων ι λειτουργών που
υπάγονται ςτο Πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Μζρουσ Β` του ν.
3205/2003 (Α` 297) εξαιροφνται από το Πεδίο εφαρμογισ των
διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων
του άρκρου 17».
Πεαραιτζρω, ςτθ διάταξθ τθσ παρ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ
παραγράφου

Γ

του

άρκρου

πρϊτου

του

ν.4093/2012

«ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ 2013», ορίηεται ότι:
«Οι διατάξεισ του Κεφαλαίου Δεφτερου του ν. 4024/2011 που
αφοροφν το βακμολογικό και μιςκολογικό κακεςτϊσ των υπαλλιλων
του άρκρου 4 του ίδιου νόμου, ζχουν ανάλογθ εφαρμογι, από
1.1.2013, και ςτο προςωπικό των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανικουν ςτο Κράτοσ ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Τ.Α.,
κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ
ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ
Διοίκθςθσ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και Τοπικϊν
Οργανιςμϊν

Εγγείων Βελτιϊςεων, ι
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επιχορθγοφνται τακτικά,

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων
κατά 50% τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, κακϊσ και
των λοιπϊν δθμόςιων επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ανωνφμων
εταιρειϊν, που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του
Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 (Α` 314), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με
τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1α του άρκρου 1 του ν. 3899/2010 (Α`212). Με
κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, οι οποίεσ μποροφν
να ανατρζχουν ςτθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παροφςασ
περίπτωςθσ, μποροφν να ρυκμίηονται λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των
προθγοφμενων εδαφίων. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ
παροφςασ περίπτωςθσ, για τουσ ανωτζρω παφουν να ιςχφουν οι
διατάξεισ του άρκρου 31 του ν. 4024/2011, εκτόσ από αυτζσ τθσ
παραγράφου 2».

Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ εκδόκθκε θ υπ’ αρικμ.
2/85127/0022/22-11-2012 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν
«Κοινοποίθςθ μιςκολογικϊν διατάξεων» ςφμφωνα με το άρκρο μόνο
τθσ οποίασ ορίηεται ότι:
«…Με τισ διατάξεισ τθσ περ. 12, προβλζπεται ότι οι διατάξεισ που
αφοροφν το βακμολογικό και μιςκολογικό κακεςτϊσ των υπαλλιλων
του άρκρου 4 του Κεφαλαίου Δεφτερου του ν. 4024/2011 ζχουν
ανάλογθ εφαρμογι, από 1-1-2013, και ςτο προςωπικό των νομικϊν
προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανικουν ςτο Κράτοσ ι ςε
Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Τ.Α., κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι
δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και
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ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
των Γενικϊν και Τοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων, ι
επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, από
πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά 50% τουλάχιςτον του ετιςιου
προχπολογιςμοφ

τουσ,

κακϊσ

και

των

λοιπϊν

δθμόςιων

επιχειριςεων, οργανιςμϊν και ανωνφμων εταιρειϊν, που υπάγονται
ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του ν.
3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α`), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με τισ διατάξεισ
τθσ παρ. 1 α του άρκρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α`). Από τθν
θμερομθνία αυτι παφουν να ιςχφουν όλεσ οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ
εργαςίασ, κακϊσ και όλεσ οι διατάξεισ νόμων, οι υπουργικζσ,
κανονιςτικζσ εν γζνει ι διαιτθτικζσ αποφάςεισ, κακϊσ και οι
αποφάςεισ των οργάνων διοίκθςθσ κλπ, κατά το μζροσ που ρυκμίηουν
τισ αποδοχζσ του προςωπικοφ των παραπάνω νομικϊν προςϊπων.
Λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των ανωτζρω διατάξεων μποροφν να
ρυκμίηονται με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, οι
οποίεσ μποροφν να ανατρζχουν ςτθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ
παροφςασ περίπτωςθσ. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ
παροφςασ περίπτωςθσ, για τουσ ανωτζρω παφουν να ιςχφουν οι
διατάξεισ του άρκρου 31 του ν. 4024/2011, εκτόσ από αυτζσ τθσ
παραγράφου 2, ςχετικά με το ανϊτατο όριο αποδοχϊν… Τζλοσ,
αναφορικϊσ

με

τα

(ςυμπεριλαμβανομζνων
προχπθρεςίασ)

αρμόδιο

κζματα
και

βακμολογικισ

των

είναι

το

κεμάτων
Υπουργείο

κατάταξθσ
αναγνϊριςθσ
Διοικθτικισ

Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, το οποίο κα
εκδϊςει προσ τοφτο ςχετικι εγκφκλιο».
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Περαιτζρω, ο οριςμόσ τθσ ζννοιασ «αποδοχζσ» γίνεται από το άρ. 14
του ν. 4024/2011, ςφμφωνα με το οποίο «Οι μθνιαίεσ αποδοχζσ κάκε
υπαλλιλου αποτελοφνται από το βαςικό μιςκό και τα επιδόματα και
τισ παροχζσ των άρκρων 15, 17, 18, 19 και 29 του παρόντοσ νόμου,
εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ καταβολισ τουσ».

2. Επί τθσ νομιμότθτασ τθσ προκαταβολισ μιςκϊν
Κακ’ όςον αφορά ςτο ηιτθμα τθσ προκαταβολισ μιςκϊν ςτθν παρ. 3
του αρ. 9 τθσ από 2009 Ε των εργαηομζνων ςτισ Δ.Ε.Τ.Α., θ οποία
ςθμειωτζον ουδζποτε καταργικθκε και ςυνεπϊσ εξακολουκεί να ιςχφει
(βλ. ςχετ. ά.6 τθσ από 2014 Ε), με τίτλο «τρόποι πλθρωμισπροκαταβολζσ»,

ορίηεται

ότι:

«Η

Δ.Ε.Υ.Α.

μπορεί

να

δίνει

προκαταβολι ωσ και τρείσ μινεσ μιςκοφ ςε κάκε εργαηόμενο μετά
από αίτθςι του. Η προκαταβολι κα εξοφλείται ανά μινα ςε διάρκεια
και μζχρι τρία ζτθ ανάλογα με το ποςό που πιρε ο εργαηόμενοσ άτοκα
και ςτο χρόνο που πρζπει να εξοφλιςει τθν προκαταβολι δεν
δικαιοφται άλλθ».

3. Επί τθσ υποχρζωςθσ χαρτοςιμανςθσ
φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 3 του ά. 13 Ν. 4172/2013, όπωσ
τροποποιικθκε με τθν παρ.3 άρκρου 22 Ν.4223/2013: «3. Οι παροχζσ
ςε είδοσ με τθ μορφι δανείου, προσ εργαηόμενο ι εταίρο ι μζτοχο από
ζνα φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα περιβάλλονται τθ
μορφι ζγγραφθσ ςυμφωνίασ και αποτιμώνται με βάςθ το ποςό τθσ
διαφοράσ που προκφπτει μεταξφ των τόκων που κα κατζβαλε ο
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εργαηόμενοσ ςτθ διάρκεια του θμερολογιακοφ μινα κατά τον οποίο
ζλαβε τθν παροχι, εάν το επιτόκιο υπολογιςμοφ των τόκων ιταν το
μζςο επιτόκιο αγοράσ, «του οποίου θ μζκοδοσ υπολογιςμοφ» ορίηεται
με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικών, κατά τον ίδιο μινα και των
τόκων που τυχόν κατζβαλε ο εργαηόμενοσ ςτθ διάρκεια του εν λόγω
θμερολογιακοφ μινα. Σε περίπτωςθ που δεν υφίςταται ζγγραφθ
ςυμφωνία δανείου, το ςφνολο του αρχικοφ κεφαλαίου λογίηεται ωσ
παροχι ςε είδοσ. Η προκαταβολι μιςκοφ άνω των τριϊν (3) μθνϊν
κεωρείται δάνειο».
Σζλοσ, ςτθ διάταξθ του ά. 15 παρ. 1ε του ΠΔ 28/1931 (ΚΝΣΧ)
προβλζπεται ότι: «ε) Εξαιρετικώσ υπόκεινται εισ το αναλογικόν τζλοσ
του άρκρ. 14 πάςα δι` υποκικθσ θςφαλιςμζνθ ςφμβαςισ δανείου
απλοφ

ι

χρεωλυτικοφ

ιπιςτώςεωσ

εισ

ανοικτόν

λογαριαςμόν

(αποκλειομζνων των δι` υποκικθσ αςφαλιηομζνων απαιτιςεων των
ςτθριηομζνων επί γραμματίων εισ διαταγιν ι ςυναλλαγματικών, εφ` ων
εφαρμόηεται πάντοτε θ αμζςωσ ανωτζρω υπό ςτοιχείον δ` διάταξισ) ωσ
και πάςα ςφμβαςισ δι` θσ χορθγείται υποκικθ προσ εξαςφάλιςιν
προγενεςτζρασ ι μελλοφςθσ απαιτιςεωσ εκ των άνω δανείων ι
πιςτώςεων εφ` όςον τα δάνεια ι αι πιςτώςεισ χορθγοφνται είτε παρ`
ανωνφμων τραπεηικών εταιρειών προσ εμπόρουσ ι εμπορικάσ εταιρείασ
οιαςδιποτε φφςεωσ είτε παρ` οιουδιποτε φυςικοφ ι νομικοφ
προςώπου

προσ

ανωνφμουσ

βιομθχανικάσ

εταιρείασ.

Εισ

τασ

περιπτώςεισ ταφτασ, όταν δια χωριςτοφ εγγράφου χορθγιται υποκικθ
πρόσ εξαςφάλιςιν προγενεςτζρασ εκ δανείου ι πιςτώςεωσ οφειλισ, θ
ςφμβαςισ αφτθ υπόκειται εισ πάγιον τζλοσ δραχ. (10) 20, εφ` όςον θ
κυρία ςφμβαςισ υπιχκθ τουλάχιςτον εισ το αναλογικόν τζλοσ του άρκρ.
14».
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II. ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Εκ του ςυνδυαςμοφ των ανωτζρω διατάξεων ςυνάγεται με αςφάλεια
ότι, ζωσ τθν ψιφιςθ του Ν. 4093/2012, οι Δ.Ε.Τ.Α. δεν ενζπιπταν, οφτε
άμεςα οφτε ζμμεςα, ςτο ςφςτθμα βακμολογικισ και μιςκολογικισ
εξζλιξθσ που αφορά το Δθμόςιο, τουσ ΟΣΑ Α’ και Β’ βακμοφ και τουσ
φορείσ του λοιποφ ςτενοφ Δθμοςίου τομζα, που αναλυτικά
αναφζρονται ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο. υγκεκριμζνα, όπου ο
νομοκζτθσ ικελε να υπαγάγει τισ Δ.Ε.Τ.Α. (ΝΠΙΔ που ανικουν ςε ΟΣΑ)
ςτισ διατάξεισ του ν.4024/2011, το ζκανε ρθτϊσ και για ςυγκεκριμζνα
ηθτιματα, (ιτοι άρκρο 21 ςχετικά με τισ αμοιβζσ ςυλλογικϊν οργάνων,
άρκρο 29 παρ.2, άρκρο 31 ςχετικά με τα ανϊτατα όρια αμοιβϊν και
άρκρο 34 για τθν εφεδρεία), ζτςι ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται
αμφιβολίεσ για ενδεχόμενθ αναλογικι εφαρμογι και άλλων διατάξεων
ςτισ Δ.Ε.Τ.Α. Επιχείρθμα υπζρ τθσ άποψθσ αυτισ ςυνιςτοφςε, άλλωςτε,
και θ ωσ άνω ρθτι διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του ν. 4024/2011,
κατά τθν οποία «υπάλλθλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν ευκζωσ
ςτισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου,…. εξαιροφνται από το
πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου…….».
Ζτςι λοιπόν, όταν π.χ. ςτθν παράγραφο 3 του α. 31 του Ν.4024/2011,
προβλεπόταν αναλογικι εφαρμογι για τισ Δ.Ε.Τ.Α., αυτι αφοροφςε
αποκλειςτικά τθ ρφκμιςθ του ηθτιματοσ των ανϊτατων ορίων
αποδοχϊν και ςε κανζνα άλλο ηιτθμα.
Αυτό επιβεβαιωνόταν, άλλωςτε, και από τθ διάταξθ τθσ παρ. 9 του
άρκρου 31 του ν. 4024/2011, ςφμφωνα με τθν οποία, «§9. Από τθν
ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται κάκε γενικι ι
ειδικι διάταξθ ι ριτρα ι όροσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ,
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διαιτθτικισ απόφαςθσ ι ατομικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ςυμφωνίασ,
που κακορίηει αποδοχζσ και πρόςκετεσ αμοιβζσ ι απολαβζσ που
υπερβαίνουν τα ανϊτατα κατά περίπτωςθ όρια που ορίηονται ςτισ
προθγοφμενεσ παραγράφουσ».

Ωςτόςο, βάςει τθσ διάταξθσ παρ. 12 τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ
παραγράφου Γ του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012, από
01.01.2013, ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. δεν ςυνεχίηει να
εφαρμόηεται ωσ είχε, θ ςχετικι εργατικι νομοκεςία, ιτοι υλλογικζσ
υμβάςεισ Εργαςίασ, οι Οργανιςμοί Εςωτερικισ Τπθρεςίασ κλπ, αλλά
ζχουν, πλζον, ανάλογθ εφαρμογι οι διατάξεισ του Κεφαλαίου
Δεφτερου του ν. 4024/2011 που αφοροφν το βακμολογικό και
μιςκολογικό κακεςτϊσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του ίδιου
νόμου.
υνεπϊσ, οι υπάλλθλοι των Δ.Ε.Τ.Α. εμπίπτουν, πλζον, ςτο Βϋ Κεφάλαιο
του ωσ άνω νόμου που ρυκμίηει τα ςχετικά μιςκολογικά και
βακμολογικά ηθτιματά τουσ ενϊ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ,
κακϊσ και όλεσ οι διατάξεισ νόμων, οι υπουργικζσ, κανονιςτικζσ εν γζνει
ι διαιτθτικζσ αποφάςεισ, κακϊσ και οι αποφάςεισ των οργάνων τθσ
διοίκθςθσ κλπ, κατά το μζροσ που ρυκμίηουν τισ αποδοχζσ των
υπαλλιλων Δ.Ε.Τ.Α. καταργοφνται ρθτϊσ.
φμφωνα με τα προαναφερκζντα, βάςει τθσ γραμματικισ ερμθνείασ
του Ν. 4093/2012 και ειδικότερα διατάξεων τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ
παραγράφου Γ του άρκρου πρϊτου του Ν. 4093/2012, θ ιςχφσ του Ν.
4024/2011 επεκτάκθκε και ςτουσ εργαηομζνουσ ςτισ Δ.Ε.Τ.Α.
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αναφορικϊσ με το βακμολογικό και μιςκολογικό κακεςτϊσ αυτϊν
ενϊ δεν κατζλαβε και τυχόν άλλου είδουσ μθ μιςκολογικζσ παροχζσ,
τισ οποίεσ αυτοί ελάμβαναν βάςει των ζωσ τότε ιςχυουςϊν κλαδικϊν
ι επιχειρθςιακϊν ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ.
Η άποψθ αυτι ενιςχφεται και από τθν ερμθνευτικι τθσ ωσ άνω διάταξθσ
του Ν. 4093/2012 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, υπ’ αρικμ.
2/85127/0022/22-11-2012, με τθν οποία ορίηεται ότι: «… Από 1.1.2013…
παφουν να ιςχφουν όλεσ οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ, κακώσ και
όλεσ οι διατάξεισ νόμων, οι υπουργικζσ, κανονιςτικζσ εν γζνει ι
διαιτθτικζσ αποφάςεισ, κακώσ και οι αποφάςεισ των οργάνων τθσ
διοίκθςθσ κλπ, κατά το μζροσ που ρυκμίηουν τισ αποδοχζσ του
προςωπικοφ των παραπάνω νομικϊν προςϊπων».
Η ζννοια των αποδοχϊν άλλωςτε, όπωσ αναφζρκθκε ανωτζρω,
περιλαμβάνει τισ μθνιαίεσ μόνο αποδοχζσ του εργαηομζνου.
Ξεκάκαρθ ωςτόςο απάντθςθ ςτο επίμαχο ηιτθμα δίνει κατά τθ γνϊμθ
μου το υπ’ αρικμ. πρωτ. 2/19571/0022/14.05.2013 ζγγραφο του
Τπουργείου Οικονομικϊν, ςφμφωνα με το οποίο οι παροχζσ ςε είδοσ ι
τα χρθματικά βοθκιματα τθσ Ε δεν εμπίπτουν ςτισ μθνιαίεσ
τακτικζσ αποδοχζσ κάκε υπαλλιλου και ςυνεπϊσ δεν καταργοφνται.
Εξ όλων όςα προαναφζρκθκαν ςυνάγεται με αςφάλεια ότι οι Δ.Ε.Τ.Α.
δφνανται και μετά το Ν. 4093/2012 να χορθγοφν παροχζσ ςε είδοσ. Η
προκαταβολι μιςκϊν λοιπόν ςυνιςτά, όπωσ ρθτϊσ προβλζπεται ςτο
Ν. 4172/2013 επιτρεπόμενθ παροχι ςε είδοσ. Ωςτόςο, πουκενά δεν
προβλζπεται θ προκαταβολι άνω των τριϊν μθνϊν μιςκϊν. υνεπϊσ,
τυχόν απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. με τθν οποία κα χορθγείται ςε
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εργαηόμενό τθσ προκαταβολι άνω των τριϊν μθνϊν μιςκϊν κα είναι
μθ νόμιμθ.
Σζλοσ, κακ’ όςον αφορά ςτο ηιτθμα εάν υπόκειται θ προκταταβολι
μιςκϊν ςε τζλοσ χαρτοςιμου επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το ά. 15
ΚΝΣΧ (ΠΔ 28/1931) ςε τζλοσ χαρτοςιμου υπόκεινται οι ςυμβάςεισ
δανείου. Όμωσ, ςφμφωνα με τθν προδιαλθφκείςα διάταξθ του ά. 13
παρ. 3 Ν.4172/2013, θ προκαταβολι μιςκοφ κάτω των τριϊν μθνϊν
δεν κεωρείται δάνειο.
υνεπϊσ, το Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. δφναται να προχωριςει νομίμωσ ςε
λιψθ απόφαςθσ για χοριγθςθ προκαταβολισ ίςθσ με μιςκοφσ τριϊν
μθνϊν, θ οποία όμωσ δεν κεωρείται δάνειο προσ τον εργαηόμενο και
ωσ εκ τοφτου δεν υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου.

Ακινα, 02.07.2015
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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