ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Θέμα: « Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρ. 31 ν. 4756/2020 περί μείωσης
ασφαλιστικών εισφορών»

Κατ’ άρθρ. 31 ν. 4756/2020 “Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την
ενίσχυση των ανέργων.” (A’ 235) ορίσθηκε ότι:
“1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών
εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων,
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής
Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε
διαμορφωθεί
την
1η.6.2020,
ως
ακολούθως:
α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η
μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ
στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας
διαμορφώνεται σε ποσοστό 2,4 % και κατανέμεται κατά 1,2 % στον εργοδότη και
κατά
1,2
%
στον
εργαζόμενο.
β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου
Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. α΄ της
παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από
την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.),
σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α΄122) και κατά 0,18 πμ από την
εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του
ν. 2224/1994. Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του
ν. 4144/2013 διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:
βα) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο
14 του ν. 2224/1994. ββ) Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού
Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994.
γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου
Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. β΄ της
παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, η οποία μειώνεται από την εισφορά που
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ.
2963/1954 (Α΄ 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το

αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π διαμορφώνεται σε
ποσοστό 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α΄ 246
και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, Α΄ 111). 2. Από την εισφορά της περ. α΄ της παρ. 4
του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (κλάδος ΛΑΕΚ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π) όπως αυτή
διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις της περ. β), αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ),
καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα
ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ
και του ΣΒΒΕ. Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου
από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό
(35%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ
για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον
ΟΑΕΔ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 1
του ν. 2434/1996 (Α΄188). 3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι την
31η.12.2021.”

Από το πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης, περί ποσοστιαίας μείωσης των
ασφαλιστικών εισφορών από 1-01-2021 μισθωτών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα,
ο νομοθέτης εξαίρεσε ρητώς τους εργαζομένους σε φορείς δημόσιων υπηρεσιών,
αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων
αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης.
Οι ΔΕΥΑ παρότι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, με οικονομική και διοικητική
αυτοτέλεια από τον οικείο ΟΤΑ, συνιστούν «νομικά πρόσωπα ΟΤΑ α’ βαθμού» και
κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρ.1 παρ. 1 ν. 1069/1980 «αποτελούν νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (ΚΔΚ),» δηλαδή «επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.» (βλ. άρθρ. 252 παρ. 4 ν.
3463/2006).
Η διατύπωση του νομοθέτη στην ως άνω διάταξη του άρθρ. 31 ν. 4756/2020 περί
εξαίρεσης των « ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών», όπως
γραμματικά διατυπώνεται φαίνεται να περιλαμβάνει στην εξαίρεση τα πάσης φύσεως
Ν.Π. των ΟΤΑ, επομένως και τις ΔΕΥΑ ως δημοτικές επιχειρήσεις.
Ενόψει των ανωτέρω, κατά τη γνώμη μου, εφόσον ο νομοθέτης δεν εξαιρεί ρητώς τις
ΔΕΥΑ, αλλά αναφέρεται στα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, η σχετική

διάταξη του άρθρ. 31 ν. 4756/2020 περί μείωσης ασφαλιστικών εισφορών δεν μπορεί
να εφαρμοστεί στις ΔΕΥΑ.

Αθήνα, 14-1-2021
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάνος Ζυγούρης

