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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί των υποβλθκζντων από τθν Δ.Ε.Υ.Α., μζςω Ε.Δ.Ε.Υ.Α., προσ θμάσ
ερωτθμάτων ςτισ 13/11/2017:

1. " Εάν οι υπάλλθλοι των Δ.Ε.Υ.Α δικαιοφνται το δώρο των
Χριςτουγζννων, το δώρο του Πάςχα και το επίδομα αδείασ"

2. " Με ποιόν τρόπο γίνεται θ διαδικαςία επιςτροφισ των
χρθμάτων που καταβλικθκαν ςτουσ εργαηομζνουσ μζςω των
επιδομάτων"

Κατά τθ γνϊμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:

*******
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1) Eπί του πρϊτου ερωτιματοσ:
Α) Mε τθ διάταξθ του άρκρου 252 και 255 του Κϊδικα Διμων
και Κοινοτιτων,ν .3463/2006, ορίςκθκε ότι "οι Διμοι και οι Κοινότθτεσ
μποροφν να ςυνιςτοφν ι να ςυμμετζχουν ςε επιχειριςεισ, οι οποίεσ
καλοφνται επιχειριςεισ Ο.Τ.Α., ςφμφωνα με τισ παρακάτω ειδικότερεσ
ρυκμίςεισ. Οι επιτρεπόμενεσ μορφζσ των επιχειριςεων αυτϊν είναι οι
εξισ: α. Δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ κοινωφελείσ επιχειριςεισ, β. Ανϊνυμεσ
εταιρείεσ Ο.Τ.Α..2. Διμοσ ι Κοινότθτα μπορεί να ςυνιςτά δθμοτικζσ ι
κοινοτικζσ κοινωφελείσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ ζχουν ωσ αντικείμενο τθν
ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων, ςυναφϊν με αντίςτοιχου περιεχομζνου
Αρμοδιότθτεσ αυτϊν, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του άρκρου 254
παράγραφοσ 1." , κατά τισ οποίεσ επιτρζπεται ςτουσ ΟΤΑ α' βακμοφ να
διατθροφν δθμοτικζσ κοινωφελείσ επιχειριςεισ, τισ Δ.Ε.Υ.Α., οι οποίεσ
διζπονται από τισ ειδικζσ διατάξεισ του ν.1069/1980.
Στθν απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου … για ςφςταςθ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. δεν προκφπτουν ειδικζσ δεςμεφςεισ ωσ προσ τισ αποδοχζσ των
εργαηομζνων τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ.
Το κακεςτϊσ των αποδοχϊν των εργαηομζνων των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ που
υπάγονται ςε αυτοφσ, μεταξφ των οποίων είναι και οι Δ.Ε.Υ.Α., άλλαξε μετά
το 2010, μετά τθν εφαρμογι περιοριςτικϊν διατάξεων ςε εφαρμογι
προγραμμάτων δθμοςιονομικισ προςαρμογισ ωσ κατωτζρω:
B) Mε τθν, ςτθ διάταξθ του άρκρου 1 παρ. 5 του ν. 3833/2010
ορίςκθκε ότι "Οι πάςθσ φφςεωσ τακτικζσ αποδοχζσ, επιδόματα,
αποηθμιώςεισ και αμοιβζσ γενικά, κακϊσ και τα με οποιαδιποτε άλλθ
ονομαςία οριηόμενα και από οποιαδιποτε γενικι ι ειδικι διάταξθ ι ριτρα
ι όρο ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, διαιτθτικι απόφαςθ ι με ατομικι
ςφμβαςθ εργαςίασ ι ςυμφωνία προβλεπόμενα των εργαηομζνων χωρίσ
εξαίρεςθ, ςε Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανικουν
ςτο κράτοσ "ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι ςε Ο.Τ.Α." ι επιχορθγοφνται τακτικά από τον
Κρατικό Προχπολογιςμό
"ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 50% του
προχπολογιςμοφ τουσ" ι είναι δθμόςιεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των
2

παραγράφων 1, 2 και 3 του άρκρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α),
μειϊνονται κατά ποςοςτό επτά τοισ εκατό (7%). Τα επιδόματα των
Χριςτουγζννων, Πάςχα και αδείασ μειώνονται κατά τριάντα τοισ εκατό
(30%), αντίςτοιχα. Από τθ μείωςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου
αυτισ εξαιροφνται τα επιδόματα που ςυνδζονται με τθν οικογενειακι
κατάςταςθ ι τθν υπθρεςιακι εξζλιξθ, κακϊσ και τα ςυνδεόμενα με το
ανκυγιεινό ι επικίνδυνο τθσ εργαςίασ τουσ και το μεταπτυχιακό τίτλο
ςπουδϊν τουσ. Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου αυτισ, κακώσ και τθσ
παραγράφου 4 κατιςχφουν κάκε γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ ι ριτρασ ι
όρου ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, διαιτθτικισ απόφαςθσ ι ατομικισ
ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ςυμφωνίασ." Με τισ διατάξεισ αυτζσ λοιπόν ζγινε θ
πρϊτθ μείωςθ ςτα επιδόματα αδείασ, Χριςτουγζννων και Πάςχα ςτουσ
υπαλλιλουσ των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ (ΔΕΥΑ) και τουσ υπαλλιλουσ των ΟΤΑ. Λόγω
του κατεπείγοντοσ χαρακτιρα τθσ διάταξθσ κακϊσ και τθν ανάγκθ για
προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ κακϊσ θ χϊρα βρίςκεται ςε
οικονομικι κρίςθ και ακολουκεί ζνα πρόγραμμα οικονομικισ
προςαρμογισ βάςει διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν δεςμεφςεων τθσ, οι
περικοπζσ αυτζσ υπεριςχφουν οποιωνδιποτε άλλων προβλζψεων ι
ρθτρϊν.
Γ) Περαιτζρω, με το άρκρο 1 του ν. 3899/2010, το άρκρο 19 του
ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α) αντικακίςταται ωσ εξισ: "Στο πεδίο εφαρμογισ
του Κεφαλαίου Α` του νόμου αυτοφ, υπάγονται οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ,
ανεξαρτιτωσ αν ζχουν εξαιρεκεί από τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ
για τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα, κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα
ιδιωτικοφ δικαίου που υπάγονται ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ ςφμφωνα με τθν
παρ. 2 του άρκρου 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) με εξαίρεςθ το Ταμείο
του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ 119 Α) και τισ εταιρείεσ ςτισ οποίεσ το Δθμόςιο αν
και πλειοψθφϊν μζτοχοσ, δεν αςκεί τθ διοίκθςθ και διαχείριςθ τουσ.", ενϊ
θ Γενικι Κυβζρνθςθ ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 1Βπαρ. 2, ν.
2362/1995 περιλαμβάνει και τουσ ΟΤΑ.
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Δ) Ακολοφκωσ, με τισ διατάξεισ του τρίτου άρκρου, παρ 4 του ν.
3845/2010 ορίςκθκε ότι "τα πάςθσ φφςεωσ επιδόματα, αποηθμιϊςεισ και
αμοιβζσ γενικά, κακϊσ και τα με οποιαδιποτε άλλθ ονομαςία οριηόμενα
και από οποιαδιποτε γενικι ι ειδικι διάταξθ προβλεπόμενα των
λειτουργϊν και υπαλλιλων των φορζων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου
1 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α), κακϊσ και τα ζξοδα παράςταςθσ των
προςϊπων που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παραγράφου 1 του
ίδιου άρκρου και νόμου, μειώνονται κατά ποςοςτό οκτώ τοισ εκατό
(8%).2. Από τθ μείωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εξαιροφνται τα
επιδόματα που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 του ν.
3833/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει."
Ε) Περαιτζρω. με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 παρ. 1 του
ν.4024/2011 "Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο- βακμολόγιο,
εργαςειακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015" ορίςκθκε ότι "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 οργανιςμϊν τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, γ) των Νομικϊν
Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ςυμπεριλαμβανομζνου του
Οργανιςμοφ Γεωργικϊν Αςφαλίςεων (Ο.Γ.Α)...".
Στο άρκρο 29 ότι "1. Οι υπάλλθλοι που εντάςςονται ςτουσ νζουσ βακμοφσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του προθγοφμενου άρκρου, λαμβάνουν το
βαςικό μιςκό του βακμοφ αυτοφ, ενϊ όςοι εξ αυτϊν ζχουν πλεονάηοντα
χρόνο ςτον ίδιο βακμό εξελίςςονται ςτα μιςκολογικά κλιμάκια του
βακμοφ αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου
12 του παρόντοσ. *Μετά τθν ανωτζρω μιςκολογικι ζνταξθ, θ μιςκολογικι
εξζλιξθ πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ ίδιεσ διατάξεισ, χωρίσ να
προςμετράται τυχόν πλεονάηων χρόνοσ+. 2. Σε περίπτωςθ που από τισ
ρυκμίςεισ των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτοφ προκφπτουν ςυνολικζσ
μθνιαίεσ αποδοχζσ μεγαλφτερεσ από αυτζσ που ζπαιρναν οι δικαιοφχοι
τουσ κατά τον τελευταίο μινα πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ
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Κεφαλαίου, θ προκαλοφμενθ αφξθςθ καταβάλλεται ωσ εξισ:
α)
Εφόςον θ μθνιαία αφξθςθ είναι μζχρι του ποςοφ των πενιντα (50) ευρϊ,
αυτι καταβάλλεται άμεςα με τθν ζναρξθ εφαρμογισ του νζου
μιςκολογίου. β) Εφόςον θ αφξθςθ είναι μεγαλφτερθ των πενιντα (50)
ευρϊ και μζχρι του ποςοφ των εκατό (100) ευρϊ, θ αφξθςθ καταβάλλεται
ιςόποςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο ετϊν. γ) Εφόςον θ αφξθςθ είναι
μεγαλφτερθ των εκατό (100) ευρϊ, καταβάλλεται ιςόποςα ςε χρονικό
διάςτθμα τριϊν ετϊν. Εφόςον προκφπτει μείωςθ θ οποία είναι
μεγαλφτερθ κατά ποςοςτό του 25% των αποδοχϊν που ελάμβαναν οι
δικαιοφχοι κατά τον τελευταίο μινα πριν τθν Ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων
του παρόντοσ Κεφαλαίου, "χωρίσ ςτθν ανωτζρω ςφγκριςθ να λαμβάνεται
υπόψθ το ποςό που καταβάλλεται ωσ επίδομα κζςθσ ευκφνθσ", θ
ςυνολικι μείωςθ κατανζμεται ωσ εξισ: α) 25% μείωςθ επί των
αποδοχϊν που ελάμβαναν οι δικαιοφχοι κατά τον τελευταίο μινα πριν τθν
Ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου με τθν ζναρξθ
ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου, 3. Θ καταβολι αποδοχϊν
ςε υπαλλιλουσ του Δθμοςίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που εμπίπτουν ςτισ
ρυκμίςεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου με βάςθ διατάξεισ άλλων κατθγοριϊν
υπαλλιλων του Δθμοςίου, ςτισ οποίεσ δεν ανικουν οργανικά, δεν
επιτρζπεται. 4. Τα κζματα του Κεφαλαίου αυτοφ δεν αποτελοφν
αντικείμενο ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων. 5...." .
Στο άρκρο 31, όπωσ αρχικϊσ ίςχυςε, ότι " 1. α) Στα νομικά πρόςωπα
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 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 ανϊνυμων 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.
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1α του άρκρου 1 του ν. 3899/2010 (Α` 212), με εξαίρεςθ τα Ν.Π.Ι.Δ. του ν.
3864/2010 (Α` 119) και άρκρου 1 του ν. 3986/2011 (Α` 152), εφαρμόηεται
ανϊτατο όριο μζςου κατά κεφαλι κόςτουσ αμοιβϊν προςωπικοφ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. ….4. ….5. Για τισ
επιχειριςεισ, τουσ οργανιςμοφσ και τισ εταιρείεσ τθσ υποπαραγράφου 1β,
το μζςο κατά κεφαλι κόςτοσ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν, επιδομάτων,
αποηθμιϊςεων και αμοιβϊν γενικά του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ δεν
επιτρζπεται να υπερβαίνει το 65% του μζςου κατά κεφαλιν αντίςτοιχου
κόςτουσ τθσ επιχείρθςθσ, του οργανιςμοφ ι τθσ εταιρείασ, όπωσ αυτό είχε
διαμορφωκεί κατά τθ ν 31.12.2009. Αν με τθν εφαρμογι του
προθγοφμενου εδαφίου προκφπτει μζςο κατά κεφαλι κόςτοσ των πάςθσ
φφςεωσ αποδοχϊν, επιδομάτων, αποηθμιϊςεων και αμοιβϊν γενικά,
εξαιρουμζνων των εργοδοτικϊν ειςφορϊν, μικρότερο των χιλίων
εννιακοςίων (1.900) ευρϊ κατά μινα, ιςχφει ωσ όριο το όριο των χιλίων
εννιακοςίων (1.900) ευρϊ κατά μινα. 6. Οι φορείσ τθσ παραγράφου 1 του
παρόντοσ άρκρου υποχρεοφνται με το πζρασ εκάςτου τριμινου και εντόσ
είκοςι θμερϊν να υποβάλλουν ςτθν Ειδικι Γραμματεία ΔΕΚΟ αναλυτικά
ποςοτικά ςτοιχεία για τον ζλεγχο τιρθςθσ των ανωτζρω περιοριςμϊν. Σε
περίπτωςθ που προκφπτει υπζρβαςθ των περιοριςμϊν αυτϊν οι φορείσ
υποχρεοφνται ςε περικοπζσ το επόμενο τρίμθνο ϊςτε αφ` ενόσ να
ςυμμορφωκοφν ςτα επιβαλλόμενα όρια και αφ` ετζρου να
αποκαταςτιςουν τθν υπζρβαςθ του προθγοφμενου τριμινου. Σε
περίπτωςθ επιχοριγθςθσ του φορζα από τον Κρατικό Προχπολογιςμό, και
εάν διαπιςτωκεί μθ ςυμμόρφωςθ του οργανιςμοφ ςφμφωνα με τα
ανωτζρω, διακόπτεται αυτοδικαίωσ θ επιχοριγθςθ του. Η εκ μζρουσ των
οργάνων διοίκθςθσ των φορζων τθσ παραγράφου 1 παράλειψθ
αποκατάςταςθσ των υπερβάςεων των ορίων αποδοχϊν που ορίηονται με
τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ςυνιςτά αδικοπραξία ςε βάροσ του
Δθμοςίου για τθν αποκατάςταςθ τθσ οποίασ τα όργανα διοίκθςθσ
ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο με τον φορζα τθσ παραγράφου
1.
7. Οι διατάξεισ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 29 εφαρμόηονται αναλογικά και ςτουσ εργαηόμενουσ των φορζων
που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ
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άρκρου, εφόςον προκφπτει μείωςθ των ςυνολικϊν μθνιαίων αποδοχϊν
τουσ μεγαλφτερθ από το ποςοςτό που ορίηεται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 29. 8. Το μζςο κατά κεφαλι κόςτοσ αποδοχϊν
των φορζων τθσ παραγράφου 1, όπωσ κακορίηεται με τισ διατάξεισ των
παραγράφων 4 και 5 του παρόντοσ άρκρου, ιςχφει κακ` όλθ τθ διάρκεια
εφαρμογισ του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ.
9. Από τθν Ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται κάκε
γενικι ι ειδικι διάταξθ ι ριτρα ι όροσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ,
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.
Η) Σφμφωνα με τισ διάταξθ του άρκρου 34 του ν. 4354/2015, για
το νζο μιςκολόγιο ορίηεται ότι "από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ
καταργοφνται: α. Οι διατάξεισ των άρκρων 12 ζωσ 25, 28, 29, 30 του Ν.
4024/2011, κακϊσ και οι κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν εκδοκείςεσ
υπουργικζσ αποφάςεισ, «και με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου θ` του
άρκρου 33 του νόμου αυτοφ», του άρκρου 31 με τθν επιφφλαξθ τθσ
περίπτωςθσ α` του άρκρου 33 του παρόντοσ και 32 με τθν επιφφλαξθ τθσ
παραγράφου β` του άρκρου 33 του παρόντοσ. β. Η περίπτωςθ 12 τθσ
υποπαραγράφου Γ1 τθσ παρ. Γ` του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012. γ.
Οι περιπτϊςεισ α` και β` τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 2703/1999 (Α`
72). δ. Κάκε άλλθ γενικι ι ειδικι διάταξθ, κατά το μζροσ που αντίκειται
ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ ι κατά το μζροσ που ρυκμίηει με διαφορετικό
τρόπο κζματα που διζπονται από αυτόν." Στο άρκρο 35 ότι "θ ζναρξθ
ιςχφοσ των άρκρων 7 ζωσ 34 αρχίηει από 1.1.2016, εκτόσ εάν ορίηεται
διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ του.". Επομζνωσ, μζχρι 31/12/2015
ιςχφουν οι διατάξεισ για το ενιαίο μιςκολόγιο του ν.4024/2011.

Θ) Περαιτζρω, βάςει των διατάξεων του άρκρου 2 παρ. 4 του ν.
4047/2012 ορίςκθκε ότι "...Αν με τθν εφαρμογι του προθγοφμενου
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εδαφίου, προκφπτει μζςο κατά κεφαλι κόςτοσ των πάςθσ φφςεωσ
αποδοχϊν, επιδομάτων, αποηθμιϊςεων και αμοιβϊν γενικά του πάςθσ
φφςεωσ προςωπικοφ του φορζα, μικρότερο του 65% του μζςου κατά
κεφαλι αντίςτοιχου κόςτουσ του φορζα, όπωσ αυτό είχε διαμορφωκεί
κατά τθν 31.12.2009, ιςχφει ωσ όριο, το ωσ άνω όριο του 65%"

Θ) Τελικϊσ, με τον ν. 4093/2012, παρ. Γ, υποπαρ. Γ1 προβλζπεται ότι
" Τα επιδόματα εορτών Χριςτουγζννων, Πάςχα και αδείασ, που
προβλζπονται από οποιαδιποτε γενικι ι ειδικι διάταξθ, ι ριτρα ι όρο
ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, διαιτθτικι απόφαςθ ι με ατομικι
ςφμβαςθ εργαςίασ ι ςυμφωνία, για λειτουργοφσ, υπαλλιλουσ και
μιςκωτοφσ του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., κακώσ και για τα
μόνιμα ςτελζχθ των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίςτοιχουσ τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ, του Πυροςβεςτικοφ και Λιμενικοφ Σώματοσ, καταργοφνται
από 1.1.2013."

Επομζνωσ, όπωσ προκφπτει από τα παραπάνω οι υπάλλθλοι των ΝΠΙΔ,
μεταξφ των οποίων είναι και οι Δ.Ε.Υ.Α., από 1/1/2013 εξομοιϊνονται ςτα
μιςκολογικά ηθτιματα με τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ και περαιτζρω δεν
λαμβάνουν επίδομα αδείασ, Χριςτουγζννων και Πάςχα.

Αν και οι παροφςεσ διατάξεισ αμφιςβθτικθκαν από τουσ εργαηομζνουσ με
το επιχείρθμα ότι παραβιάηουν τθν προςταςία τθσ ιδιοκτθςίασ (και των
ενοχικϊν δικαιωμάτων ειδικότερα) ωσ δικαιϊματοσ που κατοχυρϊνεται
ςυνταγματικϊσ (οι ςχετικζσ διατάξεισ εκτείνονται ςε διάφορα άρκρα του
Συντάγματοσ, κυρίωσ δε ςτα άρκρα 17 παρ. 1,5, 17 παρ. 2-7, 18, 117 παρ.
2- 4, 109, 106, 107, 12 παρ. 5, 24) κακϊσ και από τθν ΕΔΑ (άρκρ. 1 του
Πρϊτου Πρόςκετου Πρωτοκόλλου), το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ με τθ
πρόςφατθ νομολογία του ζκρινε ότι οι ωσ άνω περικοπζσ είναι
δικαιολογιςιμεσ και αποδεκτζσ κακότι
θ
Ελλθνικι Κυβζρνθςθ
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αποφάςιςε το ζτοσ 2010 να εφαρμόςει ζνα πρόγραμμα οικονομικισ
πολιτικισ ςε ςτενι ςυνεννόθςθ με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και με το
Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο (ΔΝΤ)βάςει του οποίου οφείλει
να
διεκπεραιϊςει κάποια επείγοντα δθμοςιονομικά μζτρα ςτα οποία
περιλαμβάνονται μείωςθ του μιςκολογικοφ κόςτουσ, μζςω τθσ
διατθριςεωσ ςτακερϊν των ονομαςτικϊν μιςκϊν των υπαλλιλων τθσ
κεντρικισ κυβζρνθςθσ, τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, των οργανιςμϊν του
δθμοςίου και των λοιπϊν δθμόςιων φορζων, μείωςθ του αρικμοφ του
απαςχολοφμενου ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα προςωπικοφ, περικοπι
των ειδικϊν επιδομάτων που καταβάλλονται ςτουσ δθμοςίουσ
υπαλλιλουσ, ονομαςτικζσ περικοπζσ των μεταβιβάςεων που
καταβάλλονται ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ κοινωνικισ αςφαλίςεωσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και μζτρων περιοριςμοφ τθσ τιμαρικμικισ
αναπροςαρμογισ των επιδομάτων και δικαιωμάτων, αφξθςθ των εςόδων
μζςω τθσ εφαρμογισ ενιαίασ κλίμακασ προοδευτικισ φορολογιςεωσ για
όλεσ τισ πθγζσ ειςοδιματοσ και οριηόντια ενοποιθμζνθ μεταχείριςθ για τα
ειςοδιματα από τθν εργαςία και το κεφάλαιο, κατάργθςθ όλων των
απαλλαγϊν και των περιπτϊςεων αυτοτελοφσ φορολογιςεωσ, κακιζρωςθ
φορολογιςεωσ βάςει τεκμθρίων για τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ και
αφξθςθ ειδικϊν φόρων καταναλϊςεωσ, προκειμζνου να επιτευχτεί θ
μείωςθ των δθμοςίων δαπανϊν. Επομζνωσ ςυντρζχουν ζκτακτοι λόγοι
δθμοςίου ςυμφζροντοσ οι οποίοι ςεβόμενοι τθν αρχι τθσ αναλογικότθτοσ,
δικαιολογοφν τισ μειϊςεισ των αποδοχϊν των εργαηομζνων που υπάγονται
ςε φορείσ του Δθμοςίου. Εξ' άλλου θ ςυνταγματικότθτα των μνθμονιακϊν
διατάξεων για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ κατ' αρχιν ζχει κρικεί με
τθν απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ με τθν
υπ.άρικμ. 668/2012 απόφαςθ. (ΟλτΕ 668/2012)

Κατϋεξαίρεςθ τα ανϊτατα δικαςτιρια ζχουν κρίνει αντιςυνταγματικζσ τισ
ωσ άνω περικοπζσ αποδοχϊν για εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ όπωσ είναι οι
δικαςτικοί λειτουργοί, οι κακθγθτζσ των ΑΕΙ, και τουσ ςτρατιωτικοφσ ςτα
ςϊματα των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Αςφαλείασ, κζςεισ που
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άπτονται εκνικϊν ηθτθμάτων όπωσ θ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ
τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και τθσ εκνικισ αςφάλειασ.
(τΕ 2192/2014, Ε 4327/2014)

Αναφορικά με τουσ εν γζνει τακτικοφσ υπαλλιλουσ του Δθμοςίου, των
ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ (εξαιρουμζνων
των ωσ άνω κατθγοριϊν)
κεωροφνται ΝΟΜΙΜΕ οι περικοπζσ των δαπανϊν κακϊσ όπωσ ζχει
κρίνει το τΕ οι περικοπζσ αφοροφν ςε όλουσ τουσ δθμοςίουσ
υπαλλιλουσ και δεν παραβιάηεται θ αρχι τθσ ιςότθτασ και θ αρχι τθσ
ίςθσ ςυνειςφοράσ ςτα δθμόςια βάρθ, που επιβάλλει το φνταγμα, ενϊ
δικαιολογοφνται ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ
και του περιοριςμοφ του μιςκολογικοφ κόςτουσ, με τελικό ςτόχο τθ
μείωςθ των δθμοςίων δαπανϊν.

Παρά το γεγονόσ ότι υπάρχουν πρόςφατεσ αποφάςεισ Ειρθνοδικείων που
δικαιϊνουν τουσ εργαηομζνουσ και τουσ επιδικάηουν τα επιδόματα αδείασ,
Χριςτουγζννων και Πάςχα (Ειρ.Ακ. 619/2017, Ειρ.Ακ.608/2017), αυτζσ οι
αποφάςεισ ωςτόςο δεν ζχουν τελεςιδικιςει και επομζνωσ δεν παράγουν
νομικζσ ςυνζπειεσ προσ το παρόν.

υμπεραςματικά, προσ απάντθςθ του πρϊτου ερωτιματοσ, μθ νόμιμα οι
υπάλλθλοι τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ζλαβαν επιδόματα αδείασ, Χριςτουγζννων, και
Πάςχα από 1/01/2013 ζωσ και ςιμερα και οφείλουν να τα επιςτρζψουν
ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα.
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2) Επί του δευτζρου ερωτιματοσ:

1. Σρόποσ επιςτροφισ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων
Α) Όπωσ ορίηει το ΝΔ 356/1974, άρκρο 3 παρ. 1 "τα εξ
οιαςδιποτε αιτίασ χρζθ προσ το Δθμόςιον καταβάλλονται εφ΄ άπαξ, εισ
δόςεισ δε εφϋ όςον ίδιαι διατάξεισ περί τοφτου ορίηουν". Επομζνωσ, τυχόν
χρζθ προσ το Δθμόςιο καταβάλλονται είτε εφάπαξ είτε με δόςεισ.
Β) Με τθ διάταξθ του άρκρου 7 του ν. 4354/2015 ορίηεται ότι
"Στισ διατάξεισ του παρόντοσ υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί
δθμόςιοι υπάλλθλοι, κακώσ και οι υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου και οριςμζνου χρόνου:
α) των φορζων τθσ
περίπτωςθσ ςτ` τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143),
β)
των Ανεξάρτθτων Διοικθτικϊν Αρχϊν (Α.Δ.Α.), τθσ περίπτωςθσ γ` τθσ παρ. 1
του άρκρου 14 του ν. 4270/ 2014 (Α` 143),
γ) των Οργανιςμϊν
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ο.Κ.Α.), δ) των Οργανιςμών Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεφτερου βακμοφ,
ε) των Νομικϊν
Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
ςτ) των Νομικών Προςώπων
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 Διοίκθςισ τουσ- ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με
τισ κείμενεσ διατάξεισ, από κρατικοφσ πόρουσ κατά πενιντα τοισ εκατό
(50%)
τουλάχιςτον
του
ετιςιου
προχπολογιςμοφ
τουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των Κζντρων Πρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και
Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ."

Τα αυτά ιςχφουν και για τισ Δ.Ε.Υ.Α. κατ' ανάλογθ εφαρμογι όπωσ ορίηει θ
διάταξθ του άρκρου 1 του ν. 1069/1980 ιτοι "οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ
Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελοφν νομικά πρόςωπα
ιδιωτικοφ δικαίου τθσ παρ. 4 του άρκρου 252 του Κϊδικα Διμων και
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Κοινοτιτων (ΚΔΚ), όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 3463/2006
(Α` 114) ζχουν κοινωφελι και μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα και διζπονται
από τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, εφόςον δεν ορίηεται
διαφορετικά από άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ του παρόντοσ, του Κώδικα
Διμων και Κοινοτιτων και του ν. 3852/2010 (Α` 87).", όπωσ θ ανωτζρω
διάταξθ αντικαταςτάκθκε με τον ν.4483/2017, άρκρο 1 και αποτελοφν
αντίςτοιχεσ επιχειριςεισ ειδικοφ ςκοποφ κακόςον ςυνιςτϊνται με ειδικι
διάταξθ.
Γ) Περαιτζρω, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του
νόμου 4354/2015 με ζναρξθ ιςχφοσ πό 1/1/2016 όπωσ ανεφζρκθ ωσ άνω,
ορίηεται ότι "οφειλζσ υπαλλιλων ι λειτουργϊν των φορζων που
υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ, από αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςεσ
αποδοχζσ ι αποηθμιϊςεισ εν γζνει, δφναται να επιςτρζφονται εφάπαξ
χωρίσ προςαυξιςεισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο «123» του
ν.4270/2014 (Α` 143).(Ο αρικμόσ «23» ςτθν παρ.1 αντικαταςτάκθκε από
τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ με τον αρικμό «123»,ωσ άνω, δυνάμει του άρκρου
35 παρ.6 Ν.4484/2017,ΦΕΚ Α 110/1.8.2017.)...2. Η επιςτροφι του
κακαροφ ποςοφ ςυν τθν αναλογία του φάρου, που ζλαβε ο υπάλλθλοσ,
δφναται να γίνεται και με παρακράτθςθ του ενόσ δζκατου (1/10) των
κακαρών μθνιαίων αποδοχών του ι τθσ ςφνταξθσ, εφόςον ςτο μεταξφ
αυτόσ κατζςτθ ςυνταξιοφχοσ. 3. Σε περίπτωςθσ άρνθςθσ επιςτροφισ των
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν τθσ παραγράφου 1, καταλογίηονται
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του δθμόςιου λογιςτικοφ. 4. Τυχόν ζφεςθ κατά
των ςχετικϊν πράξεων καταλογιςμοφ αςκείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 80 του ν. 4129/2013 (Α` 52). Στισ περιπτϊςεισ υπαλλιλων, που
δεν υπάγονται ςτισ ανωτζρω διατάξεισ, θ ζφεςθ αςκείται ενϊπιον των
αρμόδιων δικαςτθρίων."

Περαιτζρω, το άρκρο 123 του ν. 4072/2014 "Δθμόςιο Λογιςτικό
προβλζπει ότι "τα όργανα ζκδοςθσ τθσ καταλογιςτικισ πράξθσ, ο τρόποσ
βεβαίωςθσ του αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ ποςοφ και απόδοςθσ ι
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επιςτροφισ αυτοφ ςτουσ δικαιοφχουσ, το ζντοκο ι μθ τθσ επιςτροφισ του
ποςοφ, το φψοσ του επιτοκίου, θ χρονικι αφετθρία υπολογιςμοφ των
τόκων, θ βάςθ υπολογιςμοφ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, εφόςον οι
πλθρωμζσ ζγιναν ςε ςυνάλλαγμα, οι απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ, κακϊσ και
κάκε άλλο ςχετικό κζμα κακορίηονται με αποφάςεισ του Τπουργοφ
Οικονομικϊν ι για τα κζματα για τα οποία ςυντρζχει αρμοδιότθτα και
άλλων Υπουργϊν, με κοινζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και των
κατά περίπτωςθ αρμόδιων κακ’ φλθν Υπουργϊν."

Η ανωτζρω απόφαςθ δεν ζχει εκδοκεί ακόμθ.
Κατ' εξουςιοδότθςθ του προϊςχφοντοσ άρκρου 104 του ν. 2362/1995 είχε
εκδοκεί θ υπ' αρικμ. 2/40379/ΔΤΕΠ/2013( ΦΕΚ 1076/30.04.2013 τεφχοσ
Β') απόφαςθ του Τπουργείου Οικονομικϊν, που ορίηει ςτο Κεφάλαιο Γ'
άρκρο 7 ότι " Μετά τθ διαπίςτωςθ αχρεωςτιτωσ καταβολισ ποςών, θ
επιςτροφι αυτών από τουσ λαβόντεσ,... γίνεται ωσ ακολοφκωσ: α) Εάν
αφοροφν πλθρωμι μιςκών δθμοςίου, ειδοποιοφνται οι λαβόντεσ τα
αχρεώςτθτα και τουσ παρζχεται ευχζρεια ώςτε να επιςτραφοφν τα ποςά
με παρακράτθςθ του ενόσ δεκάτου,1/10, κάκε μινα των μθνιαίων
αποδοχών τουσ μζχρισ εξοφλιςεωσ τθσ οφειλισ τουσ..."

Βάςει τθσ παρ. 2 του άρκρου 177 του ν. 4270/2014 προβλζπεται ότι " οι
κανονιςτικζσ πράξεισ που ζχουν εκδοκεί βάςει διατάξεων που
καταργοφνται δυνάμει τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου του παρόντοσ
άρκρου, εφόςον δεν αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου,
διατθροφνται ςε ιςχφ μζχρι τθν ζκδοςθ των κανονιςτικϊν πράξεων κατ’
εξουςιοδότθςθ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου.".

Επομζνωσ ζωσ ότου εκδοκεί Υπ. Απόφαςθ κατ' εξουςιοδότθςθ του άρκρου
123 του ν.4270/2014, ιςχφει θ ανωτζρω απόφαςθ.
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Επομζνωσ, όπωσ προκφπτει από τθν παροφςα διάταξθ θ επιςτροφι των
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων επιδομάτων και εν γζνει αποδοχϊν
γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολι είτε με παρακράτθςθ του 1/10 από
τον μθνιαίο μιςκό του εργαηομζνου. Προτιμάται δε θ παρακράτθςθ και θ
ςταδιακι επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ϊςτε να μθν
επιβαρυνκεί υπερβολικά ο εργαηόμενοσ και υπζλκει ςε μεγάλθ οικονομικι
αδυναμία.

2) Αρμοδιότθτα λιψθσ απόφαςθσ για επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ
καταβλθκζντων επιδομάτων

Οι διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 1069/1980, αναφορικά με τισ
αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου των Δ.Ε.Τ.Α., ορίηουν ότι " ο
Διοικθτικό Συμβοφλιο διοικεί τθν επιχείρθςθ, διαχειρίηεται τθν περιουςία
και τουσ πόρουσ αυτισ και αποφαςίηει για κάκε κζμα που αφορά ςτθν
επιχείρθςθ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτον παρόντα νόμο."

Περαιτζρω, βάςει του άρκρου 7 του ω. 1069/1980 ορίηεται όπωσ "δι`
Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ
Υπθρεςίασ
ςυνταςςομζνον
δι`
αποφάςεωσ
του
Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ επιχειριςεωσ,
εγκρινομζνθσ υπό του Υπουργοφ Εςωτερικϊν μετά γνϊμθν των
οικείων Δθμοτικϊν ι Κοινοτικϊν Συμβουλίων, κακορίηεται θ
οργάνωςισ, θ ςφνκεςισ και θ αρμοδιότθσ των υπθρεςιών, 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
14

αρμόδιον

προσ

τοφτο όργανον."

Βάςει του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. … , που
αποφαςίςτθκε από τθ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (2/2000) και εγκρίκθκε με απόφαςθ του
Γεν. Γραμμ. τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου (11113/14-11-2000, Φ.Ε.Κ.
26/Β’/17-1-2001), ςτο Κεφάλαιο Β', άρκρο 2 προβλζπεται ότι "οι
υπθρεςίεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. τελοφν κάτω από τθν εποπτεία και τθ κακοδιγθςθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ. Η Δ.Ε.Υ.Α. διοικείται από το Διοικθτικό
Συμβοφλιο θ ςφνκεςθ του οποίου και οι αρμοδιότθτεσ ορίηονται με τθν υπ'
αρικμ. 3095/24.4.2000 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ "ςφςταςθ Δθμοτικισ
Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ", από τισ διατάξεισ του ν.
1069/1980 και το ΠΔ 410/1995 όπωσ αυτά ιςχφουν "

Επομζνωσ, το Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. οφείλει εγκαίρωσ να λάβει απόφαςθ για
επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων επιδομάτων. Η απόφαςθ
πρζπει να είναι αυτοτελισ για κάκε εργαηόμενο κακόςον με αυτι κα
προςδιορίηεται το ςυνολικό οφειλόμενο ποςό που πρζπει να επιςτραφεί
κακϊσ και το τμιμα τθσ μθνιαίασ δόςεωσ που κα ιςοφται με το 1/10 των
κακαρϊν μθνιαίων αποδοχϊν του κάκε υπαλλιλου. τθ ςυνζχεια ο
Πρόεδροσ του Δ.. οφείλει να αποςτείλει τισ αποφάςεισ ςε κάκε
εργαηόμενο (οφειλζτθ) προσ γνωςίν του.

3) Αποςβεςτικι προκεςμία αναηιτθςθσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντωνΠαραγραφι
Όςον αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο υφίςταται θ απαίτθςθ αυτι του
Διμου, χωρίσ να ζχει παραγραφεί, και κατά τον οποίο νομιμοποιείται ο
Διμοσ να αςκιςει τισ ωσ άνω απαιτιςεισ για επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ
καταβλθκζντων επιδομάτων, ο ΑΝ 344/1968, άρκρο 6 ορίηει ότι "ο χρόνοσ
τθσ παραγραφισ των αξιώςεων των διμων και κοινοτιτων είναι είκοςι
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ετών, αρχόμενοσ από τθσ λιξεωσ του οικονομικοφ ζτουσ εντόσ
του οποίου εβεβαιώκθςαν αφται οριςτικώσ. Κατ` εξαίρεςιν αι
προερχόμεναι εκ φόρων εν γζνει, τελών, δικαιωμάτων,
ειςφορών και αντιτίμου προςωπικισ εργαςίασ παραγράφονται μετά
πενταετίαν ωσ ανωτζρω". Εν προκειμζνω οι αποδοχζσ και τα
λαμβανόμενα επιδόματα από τον εργαηόμενο ςε Διμο υπάγονται ςτο
δεφτερο εδάφιο τθσ παροφςασ διάταξθσ, ιτοι παραγράφονται εντόσ
πενταετίασ από τθ λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ ςτο οποίο ανάγονται.

Εξ’ άλλου και προσ επίρρωςθ των παραπάνω υπάρχει Πράξθ του
Ελεγκτικοφ υνεδρίου, Σμιμα VII με αρικμ. 666/2006 θ οποία ορίηει ότι
«περαιτζρω, με τθν παρ. 2 του άρ. 26 του ν.δ/τοσ 318/1969 "Περί
βεβαιϊςεωσ και ειςπράξεωσ των εςόδων των Διμων και Κοινοτιτων (ΦΕΚ
Α` 212), ορίηεται ότι "Χρθματικά ποςά αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα υπό
διμων και κοινοτιτων αναηθτοφνται υπό τοφτων, βεβαιοφμενα εντόσ τθσ
υπό του άρκρου 2 του α.ν. 344/1968 ( πζντε ζτθ)οριηόμενθσ προκεςμίασ
εισ βάροσ των υπόχρεων, δι` αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ
ςυμβουλίου, εγκρινομζνθσ υπό του Νομάρχου δυναμζνου και να
μεταρρυκμίηθ ταφτθν..." και ςτο άρκρο 21 "1. Οι βεβαιωτικοί κατάλογοι
των υπόχρεων εισ τθν καταβολι φόρου, τζλουσ, δικαιϊματοσ, αντιτίμου
προςωπικισ εργαςίασ ι ειςφοράσ, εισ ασ περιπτϊςεισ δεν προβλζπεται
άλλωσ υπό του παρόντοσ, καταρτίηονται... εισ τουσ διμουσ τουσ ζχοντασ
πλθκυςμόν κάτω των 10.000 υπό του δθμάρχου και ενόσ ι δφο υπαλλιλων
του διμου οριηομζνων δι` αποφάςεωσ του ςυμβουλίου και εισ τουσ
λοιποφσ υπό τθσ οικονομικισ υπθρεςίασ του διμου...".
4) Τπουργικζσ αποφάςεισ
Βάςει τθσ περίπτωςθσ 37 τθσ υποπαραγράφου Γ1 του ν. 4093/2012
ορίηεται ότι "ο χρόνοσ και ο τρόποσ επιςτροφισ των αχρεωςτιτωσ
καταβλθκειςών αποδοχών ι ςυντάξεων, που προκφπτουν από τθν
εφαρμογι των διατάξεων τθσ παροφςασ υποπαραγράφου, κακορίηεται
με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικών."
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2) Ειδικότερα, κατ' εξουςιοδότθςθ των διατάξεων του ν. 4093/2012 με
τον οποίο δθμιουργικθκε και το νομικό ζρειςμα τθσ αξίωςθσ του Διμου
Ερμιονίδοσ για επιςτροφι των αχρεωςτιτων καταβλθκζντων
επιδομάτων ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. για το κρίςιμο διάςτθμα
από 1/01/2013 ζωσ ςιμερα, εκδόκθκαν οι Αποφάςεισ του Τπουργείου
οικ.2/83408/0022 ςτισ 14/11/2012 και θ μεταγενζςτερθ ςτισ 22/11/2012
απ.οικ 2/85127/0022/2012 οι οποίεσ και ρυκμίηουν κατά τρόπο ειδικό τθ
διαδικαςία επιςτροφισ των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων.
Αυτζσ ωςτόςο δεν ζχουν ιςχφ κακϊσ οι απόφαςθ του Τπ. Οικ
2/40379/ΔΤΕΠ/2013 υπεριςχφει αυτϊν ωσ νεότερθ κακϊσ εξεδόκθ βάςει
του ν. 4270/2014 και ςφμφωνα με τθν οποία επίςθσ ορίηεται ότι
παρακρατείται το 1/10 των κακαρϊν μθνιαίων αποδοχϊν.
υμπεραςματικά, θ επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων
επιδομάτων ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. από 1/01/2013 ζωσ ςιμερα
κα γίνει ωσ εξισ:
α) Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. κα λάβει απόφαςθ όπου κα
κακορίηεται
θ
επιςτροφι/παρακράτθςθ
των
αχρεωςτιτωσ
καταβλθκζντων επιδομάτων αδείασ, Χριςτουγζννων και Πάςχα. τθν
απόφαςθ δε κα κακορίηεται το ακριβζσ ποςό που αντιςτοιχεί ςε κάκε
εργαηόμενο και που πρζπει να επιςτραφεί ςτθν Δ.Ε.Τ.Α. κακϊσ και ο
τρόποσ επιςτροφισ.
β) Ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. κα αποςτείλει
ςτουσ εν λόγω εργαηομζνουσ, είτε ο ίδιοσ είτει δια του Γενικοφ Διευκυντι
τθσ Δ.Ε.Τ.Α., τισ αποφάςεισ ςε κάκε εργαηόμενο ξεχωριςτά, ο οποίοσ κα
τον παραλαμβάνει και, προσ απόδειξθ τθσ από μζρουσ του γνϊςεωσ, κα
υπογράφει βεβαίωςθ παραλαβισ.
γ) Η παρακράτθςθ κα γίνει κατά το 1/10 των κακαρϊν μθνιαίων
αποδοχϊν του εργαηομζνου μζχρι να εξοφλθκεί θ οφειλι.
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δ) Η αξίωςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. για επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ
καταβλθκζντων παραγράφεται εντόσ πενταετίασ από τθ λιξθ του
οικονομικοφ ζτουσ ςτο οποίο ανάγονται

Ακινα, 23/11/2017
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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