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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α. με
αρ.πρωτ. εισ: 2389/26-9-2017 ερωτιματοσ:
«1. Πϊσ πρζπει να ενεργήςει η Δ.Ε.Υ.Α. μετά την παραλαβή του εγγράφου
από το ενιαίο ταμείο Επικουρικήσ Αςφάλιςησ;
2. Είμαςτε υποχρεωμζνοι να πληρϊςουμε την ετήςια υποχρεωτική
ειςφορά;»
κατά τθ γνϊμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:

*******
1. Κατά τθ διατφπωςθ του άρκρου μόνου, παράγραφοσ 1 του α.ν. 261/1968:
«Ατομικαί διοικθτικαί πράξεισ, εκδοκείςαι κατά παράβαςιν

νόμου,

ανακαλοφνται υπό τθσ Διοικιςεωσ ελευκζρωσ και άνευ οιαςδιποτε δια το
Δθμόςιον ςυνεπείασ, εντόσ ευλόγου από τθσ εκδόςεωσ αυτών χρόνου.
Παράνομεσ είναι οι διοικθτικζσ πράξεισ, που κατά τθν παραγωγι τουσ
εμφιλοχϊρθςε πλθμμζλεια, θ οποία κεμελιϊνει λόγο ακφρωςισ τουσ εφόςον
προςβλθκοφν, ενϊπιον των διοικθτικϊν δικαςτθρίων, με αίτθςθ ακφρωςθσ ι
προςφυγι. Βάςει του άρκρ. 48 του π.δ. 18/1989, τζτοιοσ λόγοσ ακφρωςθσ,
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και άρα τζτοια μορφι παρανομίασ τθσ πράξθσ, υπάρχει α) όταν θ πράξθ ζχει
εκδοκεί από αναρμόδιο όργανο, κακ’ φλθ ι κατά τόπο, β) όταν θ πράξθ ζχει
εκδοκεί κατά παράβαςθ ουςιϊδουσ τφπου, γ) όταν θ πράξθ ζχει εκδοκεί
κατά παράβαςθ ουςιαςτικισ διάταξθσ νόμου ι δ) όταν θ πράξθ ζχει εκδοκεί
κατά κατάχρθςθ εξουςίασ. Στθν παράβαςθ ουςιαςτικισ διάταξθσ νόμου
εντάςςεται και θ πλάνθ περί τα πράγματα, δθλαδι θ εςφαλμζνθ αντίλθψθ
του διοικθτικοφ οργάνου ότι ςυντρζχουν οι εκ του νόμου προβλεπόμενεσ
πραγματικζσ προχποκζςεισ ζκδοςθσ τθσ πράξθσ. Πιο ςυνοπτικά, παράνομθ
διοικθτικι πράξθ είναι αυτι που θ ζκδοςθ ι το περιεχόμενό τθσ παραβαίνει
κανόνεσ δικαίου ι που εκδίδεται κατόπιν πλάνθσ περί τα πράγματα.
Η Δ.Ε.Τ.Α. μετά τθν παραλαβι του εγγράφου από το ενιαίο Σαμείο
Επικουρικισ Αςφάλιςθσ, κα πρζπει να ηθτιςει τθν ανάκλθςθ του εν λόγω
διοικθτικοφ εγγράφου για τουσ κάτωκι λόγουσ (πλάνθ περί τα πράγματα)
οι οποίοι αποτελοφν τθν απάντθςθ επί του δεφτερου τεκζντοσ ςε εμζνα
ερωτιματοσ:
2. Σφμφωνα με το ά. 3 παρ. 1 του ν.1726/1944 περί ΤΑΔΚΥ «Πόροι του
Ταμείου είναι: α) Ειςφορά των θςφαλιςμζνων, οριηομζνθ εκάςτοτε δι’
αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ταμείου, εγκρινόμενθσ υπό του
Υπουργοφ των Εςωτερικών. Η ειςφορά αφτθ ορίηεται εισ ποςοςτόν επί του
μιςκοφ. Ωσ μιςκόσ εφ’ου υπολογίηεται θ ειςφορά νοείται ο εκάςτοτε βαςικόσ
μκςόσ ενεργείασ του θςφαλιςμζνου μετά του επιδόματοσ λόγω ευδοκίμου
παραμονισ εν των αυτώ βακμώ ι τθσ εξαντλιςεωσ ιεραρχίασ και τθσ
προςαυξιςεωσ λόγω πολυετοφσ υπθρεςίασ. Η ειςφορά αφτθ ορίηεται εισ
ποςοςτόν επί του μιςκοφ. Ωσ μιςκόσ νοείται ο εκάςτοτε βαςικόσ μιςκόσ
ενεργείασ του θςφαλιςμζνου μετά του επιδόματοσ λόγω παραμονισ εν τω
αυτώ βακμώ τθσ προςαυξιςεωσ λόγω παραμονισ υπθρεςίασ και του
επιδόματοσ ακριβείασ βίου. Β) Κράτθςισ 2% επί τθσ αξίασ των δι’ εργολαβίασ
υπό των Διμων και Δθμοτικών Αγακοεργών Ιδρυμάτων εκτελοφμενων πάςθσ
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φφςεωσ ζργων και των δια δθμοπραςίασ προμθκευομζνων υπ’ αυτών παντόσ
είδουσ υλικών. Γ) Κράτθςισ 2% επί των υπό των Διμων και των Δθμοτικών
Ιδρυμάτων καταβαλλομζνων ενοικίων. Δ) Ετήςια υποχρεωτική ειςφορά (1%)
επί των υπό των Δήμων και των μετεχόντων τησ αςφαλίςεωσ του Ταμείου
Ιδρυμάτων πραγματοποιουμζνων κατά την προηγοφμενην χρήςιν τακτικϊν
εςόδων, πλην τησ εισ τα ιδρφματα παρεχομζνησ εκ του Δημοτικοφ
προχπολογιςμοφ επιχορηγήςεωσ. Αι υπό των ανωτζρω β,γ και δ
περιπτϊςεων προβλεπόμεναι κρατήςεισ και ειςφοραί αφοροφν εισ πάντασ
τουσ οργανιςμοφσ τοπικήσ αυτοδιοικήςεωσ, το προςωπικόν των οποίων
υπάγεται εισ την υποχρεωτική αςφάλιςιν του Ταμείου».
Σα ιδρφματα που αναφζρονται ςτο ά. 3 του ν.1726/1944 απαρικμοφνται
ενδεικτικά ςτο ά.226 του ν.3463/2006 .Συγκεκριμζνα ςφμφωνα με τθν εν
λόγω διάταξθ «Δημοτικά ή κοινοτικά ιδρφματα όπωσ βρεφοκομεία,
ορφανοτροφεία, γηροκομεία, μουςεία ή άλλα επιςτημονικά ιδρφματα,
ςυνιςτϊνται, ωσ νομικά πρόςωπα δημοςίου δικαίου, φςτερα από απόφαςθ
του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, με προεδρικό διάταγμα που ορίηει
το ςκοπό, τα όργανα τθσ Διοίκθςθσ, τουσ πόρουσ, τθν περιουςία, που
αφιερώνεται ςε αυτό και το όνομα του ιδρφματοσ (…)».
Όπωσ μνθμονεφεται ςτθν υπ’ αρικ. 217/2006 Ατομικι Γνωμοδότθςθ του
Παρζδου του Ν.Σ.Κ., Παναγιϊτθ Ακαναςοφλθ θ οποία ζγινε αποδεκτι από
τον Υπουργό Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Προςταςίασ « Εξάλλου, όπωσ
διαπιςτώνεται και ορκά, από το ίδιο το ΤΑΔΚΥ (ΑΠ 44476/29-3-2004) ζγγραφό του προσ το
Υπουργείο Εςωτερικών), θ εξαίρεςθ τθσ παρ. δ’ του άρκρου 3 του ν.1726/44 (‘’… πλθν τθσ
εισ τα ιδρφματα παρεχόμενθσ εκ του Δθμοτικοφ προχπολογιςμοφ επιχορθγιςεωσ’’), δεν
μπορεί κατά την άποψή μασ να ζχει εφαρμογή ςτην περίπτωςη των Συνδζςμων, αφοφ
ςτο άρθρο 190 του π.δ. 410/1995 περιγράφονται ενδεικτικά τα ιδρφματα».

Ακόμθ, ςτθν υπ’ αρικ. 256/2010 Γνωμοδότθςθ του ΝΣΚ θ οποία κεωρικθκε,
αναφζρεται ότι «Με τθν υπ’αρικ. 27/2006 απόφαςθ του Αρείου Πάγου, κρίκθκε ότι οι
Σφνδεςμοι Δήμων και Κοινοτήτων δεν ζχουν χαρακτιρα κοινοπραξίασ των διμων και
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κοινοτιτων από τουσ οποίουσ αποτελοφνται, αλλά είναι ιδιαίτερα νομικά πρόςωπα
δημοςίου δικαίου, υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων , που διακρίνονται
ςαφϊσ από τα μζλη (δήμουσ και κοινότητεσ) που τουσ ςυγκροτοφν και τα οποία λόγω τησ
ςυμμετοχήσ τουσ ςτον Σφνδεςμο δεν αποβάλλουν τη δική τουσ αυτοτελή νομική
προςωπικότητα».

Εκ των ανωτζρω ςυνάγεται ότι, ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ διάταξθσ του ά. 3
του ν.1726/44 εμπίπτουν μόνο οι Διμοι και τα ιδρφματα και όχι και οι
Δ.Ε.Τ.Α. οι οποίεσ αποτελοφν αυτοτελι νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου
και επομζνωσ, απαλλάςςονται οι Δ.Ε.Τ.Α. από τθν υποχρζωςθ καταβολισ
τθσ ετιςιασ υποχρεωτικισ ειςφοράσ (1%) επί των προθγοφμενων κατά τθν
προθγοφμενθ χριςθ τακτικϊν εςόδων τουσ.
Η πλιρθσ διοικθτικι, νομικι και οικονομικι αυτοτζλεια των Δ.Ε.Υ.Α ζναντι
και αυτοφ του αντίςτοιχου Διμου προκφπτει από τα κάτωκι: α) θ Δ.Ε.Υ.Α.
διοικείται από ίδιο Διοικθτικό Συμβοφλιο (ά. 3 παρ.1 ), β) με Οργανιςμό
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ που ςυντάςςεται με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ
επιχείρθςθσ, που εγκρίνεται από τον Γ.Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ κακορίηεται θ οργάνωςθ, θ ςφνκεςθ και θ αρμοδιότθτα των
υπθρεςιϊν, ο αρικμόσ των κζςεων του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ
αναλόγωσ προσ τασ ανάγκασ τθσ επιχειριςεωσ, ι κατά μιςκολογικά κλιμάκια
κατανομι των κζςεων του προςωπικοφ κακ’ ομάδασ ειδικοτιτων και
αναλόγωσ τθσ βακμίδοσ εκπαιδεφςεωσ, αι αποδοχαί, ωσ

και ο τρόποσ

προςλιψεωσ και απολφςεωσ και το αρμόδιον προσ τοφτο όργανον (άρκ. 7
παρ. 1 και 2), γ) θ επιχείρθςθ ζχει ίδια περιουςία και δικοφσ τθσ πόρουσ (άρκ.
9 και 10), δ) θ οικονομικι διαχείριςθ τθσ επιχείρθςθσ διενεργείται βάςει
δικοφ τθσ προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων, ζχει δε δικι τθσ αυτοτελι
ταμειακι υπθρεςία και διατάκτθσ αυτισ είναι ο Γενικόσ Διευκυντισ ςε
ςφμπραξθ με τον Προϊςτάμενο των Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (ά. 17 παρ. 1) και
ε) τα ςχετικά με τθ λειτουργία και τθ διαχείριςθ τθσ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με
τισ γενικισ παραδοχισ λογιςτικζσ και οργανωτικζσ αρχζσ ρυκμίηονται κάκε
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φορά με κανονιςμοφσ που ςυντάςςονται και ψθφίηονται από το Δ.Σ. τθσ
επιχείρθςθσ και ελζγχονται από το οικείο δθμοτικό ςυμβοφλιο (ΑΠ 690/2012,
ΑΠ 1584/2010, ΑΠ 1675/2010 δθμοςίευςθ Ιςοκράτθσ, ΟλΣτΕ 2170/2012 δθμ.
ΝΟΜΟΣ).
Επομζνωσ, ςυνιςτοφν αυτοτελείσ, ζναντι των ΟΣΑ επιχειριςεισ ειδικοφ
ςκοποφ, που λειτουργοφν υπό τθ μορφι νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ
δικαίου, με βάςθ ιδιωτικοοικονομικά κριτιρια, τα διάφορα όργανά τουσ
δεν κεωροφνται διοικθτικά όργανα, οι δε πράξεισ τουσ δεν κεωροφνται
πράξεισ διοικθτικζσ ϊςτε ο δικαςτικόσ ζλεγχοσ αυτϊν να υπάγεται ςτα
διοικθτικά δικαςτιρια ι το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ (ΟλΣτΕ 2170/2002,
ΑΠ 1014/2008 δθμ. ΝΟΜΟΣ).
Περαιτζρω, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο ςκεπτικό τθσ υπ’ αρικ.
217/2006 Ατομικισ Γνωμοδότθςθσ του Παρζδου του ΝΣΚ Παναγιϊτθ
Ακαναςοφλθ «Ο μόνοσ λοιπόν λόγοσ για να μθν υποχρεωκεί ο ςφνδεςμόσ να
καταβάλει εκ νζου ειςφορζσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτο ΤΑΔΚΥ, είναι οι
εργαηόμενοι του να ιταν εργαηόμενοι του διμου Λαχανά και ο διμοσ να είχε
καταβάλει γι’ αυτοφσ τθν αςφαλιςτικι ειςφορά τθσ κρίςιμθσ περιόδου. Εάν ο
διμοσ δεν ζχει καταβάλει αςφαλιςτικι ειςφορά προσ το ΤΑΔΚΥ ζςτω και για
ζναν αςφαλιςμζνο και αυτόσ εργάηεται ωσ υπάλλθλοσ του ςυνδζςμου, ο
τελευταίοσ υποχρεοφται να καταβάλει τθν αναλογοφςα ςε αυτόν ειςφορά ςτο
ΤΑΔΚΥ , ςφμφωνα με τθν περ. δ’ τθσ παρ.1 του άρκρου 3 του ν.1726/1944,
οποιαδιποτε δε άλλθ διάταξθ δεν ζχει καμία νομικι ςθμαςία για το υπό
εξζταςθ κζμα». Με άλλεσ λζξεισ, εφόςον ο Διμοσ ζχει αποδεδειγμζνα
καταβάλει τθν αςφαλιςτικι ειςφορά που αντιςτοιχεί ςτο διάςτθμα κατά το
οποίο ςυντελζςτθκε θ απόςπαςθ (1-1-2012 ζωσ 31-1-2015) του υπαλλιλου
του Διμου …, κ. ….. προσ τθ Δ.Ε.Τ.Α. και επομζνωσ, δεν είναι δυνατόν να
επανακαταβλθκεί αυτι από τθ Δ.Ε.Τ.Α.
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υμπεραςματικά, θ Δ.Ε.Τ.Α. δεν είναι υποχρεωμζνθ να καταβάλλει τθν
ετιςια υποχρεωτικι ειςφορά ωσ προκφπτει εκ των ανωτζρω.

Ακινα, 20/11/2017
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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