ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ

Δηέζε κε ην ππ’ α.π. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. : 2781/5-10-2021 έγγξαθν, εξψηεκα απφ ηελ
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.) πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) γηα ηε ζχληαμε
λνκηθήο γλσκνδφηεζεο σο εμήο:
«Ποηος είλαη ο λόκηκος εσλοϊθόηερος ηρόπος επηζηροθής ατρεωζηήηως
θαηαβιεζέληωλ αποδοτώλ από ηοσς εργαδοκέλοσς προς ηελ Επητείρεζε;».

Καηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***
Ι. Δθαπμοζηέο Νομοθεηικό πλαίζιο
Δθαξκνζηένο ηπγράλεη ν

ν. 4354/2015 «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ

δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο
ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ» ζηο
μιζθολογικό πεδίο ηος οποίος ςπήσθηζαν οι ςπάλληλοι ηων Γ.Δ.Υ.Α. ζχκθσλα κε
ην άπθπο 7 παπ. 1 πεπ. ζη’ σο εμήο: «Σηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο ππάγνληαη νη
κόληκνη θαη δόθηκνη πνιηηηθνί δεκόζηνη ππάιιεινη, θαζώο θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ:... ησλ Ννκηθώλ
Πξνζώπσλ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.) πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο, ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε
Ο.Τ.Α.- θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνύ ή δεκόζηνπ ή απηνδηνηθεηηθνύ ζθνπνύ,
επνπηείαο, δηνξηζκνύ θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Γηνίθεζήο ηνπο- ή
επηρνξεγνύληαη ηαθηηθά, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, από θξαηηθνύο πόξνπο
θαηά πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο
Ψπρνθνηλσληθήο Υγείαο». Αθνινχζσο ζην άπθπο 13 ηνπ ηδίνπ λφκνπ κε ηίηιν
«Οξηζκφο Απνδνρψλ» νξίζηεθε φηη «Οη κεληαίες ηαθηηθές αποδοτές ηοσ σπαιιήιοσ
αποηειούληαη από ηο βαζηθό κηζζό, ηα επηδόκαηα θαη ηης παροτές ηωλ άρζρωλ 15,
16, 17, 18 θαη 19 ζύκθωλα κε ηης προϋποζέζεης τορήγεζής ηοσς, θαζώς θαη ηελ
προζωπηθή δηαθορά ηοσ άρζροσ 27.».
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Σην άπθπο 24 απηνχ κε ηίηιν «Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ» νξίδεηαη
φηη «1. Οθεηιέο ππαιιήισλ ή ιεηηνπξγώλ ησλ θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξόληνο, από αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο απνδνρέο ή απνδεκηώζεηο ελ γέλεη,
δύλαηαη λα επηζηξέθνληαη εθάπαμ ρσξίο πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην
άξζξν «123» ηνπ λ.4270/2014 (Α` 143). 2. Η επηζηξνθή ηνπ θαζαξνύ πνζνύ ζπλ ηελ
αλαινγία ηνπ θάξνπ, πνπ έιαβε ν ππάιιεινο, δύλαηαη λα γίλεηαη θαη κε παραθράηεζε
ηοσ ελός δέθαηοσ (1/10) ηωλ θαζαρώλ κεληαίωλ αποδοτώλ ηνπ ή ηεο ζύληαμεο,
εθόζνλ ζην κεηαμύ απηόο θαηέζηε ζπληαμηνύρνο. 3.Σε πεξίπησζεο άξλεζεο επηζηξνθήο
ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ ηεο παξαγξάθνπ 1, θαηαινγίδνληαη ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ. 4. Τπρόλ έθεζε θαηά ησλ ζρεηηθώλ πξάμεσλ
θαηαινγηζκνύ αζθείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4129/2013 (Α`
52). Σηηο πεξηπηώζεηο ππαιιήισλ, πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε έθεζε
αζθείηαη ελώπηνλ ησλ αξκόδησλ δηθαζηεξίσλ.».
Αθνινχζσο εμεδφζε ε ππ’ απ. ππωη. 2/31029/ΓΔΠ/06-05-2016 Δγκύκλιορ ηηρ
Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων Δζόδων (ΑΑΓΔ) κε ζέκα «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β' ηνπ λ. 4354/2015 (176 /Α') αλαθνξηθά
κε ην άξζξν 24 λ. 4354/2015 δηεπθξηλίζηεθε φηη «Με ηελ παξ. 1. πξνβιέπεηαη όηη
νθεηιέο ππαιιήισλ ή ιεηηνπξγώλ ησλ θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο

δηαηάμεηο ηνπ

παξόληνο, από αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο απνδνρέο ή απνδεκηώζεηο ελ γέλεη,
δύλαηαη λα επηζηξέθνληαη εθάπαμ ρσξίο πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην
άξζξν 123 ηνπ λ. 4270/2014 (Α` 143). Με ηελ παξ. 2 πξνβιέπεηαη όηη ν ππάιιεινο
επηζηξέθεη ην θαζαξό πνζό πνπ έιαβε ζπλ ηελ αλαινγία ηνπ θόξνπ. Οη θξαηήζεηο πνπ
έρνπλ απνδνζεί ζηα νηθεία ηακεία αλαδεηνύληαη ζε θάζε πεξίπησζε από ηελ Υπεξεζία.
Η επηζηξνθή ηνπ αλσηέξσ πνζνύ δύλαηαη λα γίλεηαη θαη κε παξαθξάηεζε ηνπ ελόο
δέθαηνπ (1/10) ησλ θαζαξώλ κεληαίσλ απνδνρώλ ηνπ ππαιιήινπ ή κε παξαθξάηεζε
ηεο ζύληαμεο (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7β ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4151/2013),
εθόζνλ ζην κεηαμύ απηόο θαηέζηε ζπληαμηνύρνο.».
Καη’ άπθπ. 3 παπ. 7β ν. 4151/2013 ζηελ νπνία παξαπέκπνπλ νη αλσηέξσ δηαηάμεηο
νξίδεηαη φηη « Σε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο ή ν ζηξαηησηηθόο, πνπ απνρσξεί ιόγσ
ζπληαμηνδόηεζεο, έρεη εηζπξάμεη όηαλ ήηαλ ζηελ ελέξγεηα απνδνρέο πνπ δελ δηθαηνύηαη,
ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ ρσξίο λα νθείινληαη παξαθξαηνύληαη ζπκςεθηζηηθά από ηα
αλαδξνκηθά ηεο ζύληαμεο ηνπ ή ηεο ζύληαμεο ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζε
πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο ζύληαμεο ζε απηά. Τπρόλ ελαπνκείλαλ νθεηιόκελν πνζό
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παξαθξαηείηαη από ηε ζύληαμε ηνπ ή ηε ζύληαμε ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ζε
κεληαίεο ηζόπνζεο δόζεηο, ε θαζεκία από ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/<
ηεο κεληαίαο θαηαβαιιόκελεο ζύληαμεο. Οθεηιόκελν πνζό κέρξη θαη 100 επξώ
εηζπξάηηεηαη εθάπαμ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην πνζό απηό δελ ππεξβαίλεη ην Ά ηεο
κεληαίαο θαηαβαιιόκελεο ζύληαμεο. Η αλσηέξσ παξαθξάηεζε από ηε ζύληαμε ζε
δόζεηο γίλεηαη κε πξάμε ηνπ αξκόδηνπ Γηεπζπληή Σπληάμεσλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ
εδαθίνπ

έρνπλ

αλάινγε

εθαξκνγή

θαη

γηα

ηηο

πεξηπηώζεηο

αρξεσζηήησο

θαηαβαιινκέλσλ ζπληάμεσλ, βνεζεκάησλ, θαζώο θαη επηδνκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη
καδί κε ηε ζύληαμε ή ην βνήζεκα.».
Δμάιινπ, κε ηελ ςπ’ απ. 2/40379/ΓΥΔΠ (ΦΔΚ Β' 1076/30/04/2013) Απόθαζη ηος
Υποςπγού Οικονομικών «Καλνληζκφο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ
Διέγρσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) πεξί Δπηβνιήο Γεκνζηνλνκηθψλ Γηνξζψζεσλ» νξίζηεθε ζην
άξζξν 8 κε ηίηιν «Τξφπνο επηζηξνθήο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ» φηη «1. Μεηά ηε
δηαπίζησζε αρξεσζηήησο θαηαβνιήο πνζώλ, ε επηζηξνθή απηώλ από ηνπο ιαβόληεο,
όπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3492/2006, γίλεηαη σο
αθνινύζσο: α. Δάλ αθνξνύλ πιεξσκή κηζζώλ δεκνζίνπ, εηδνπνηνύληαη νη ιαβόληεο ηα
αρξεώζηεηα θαη ηνπο παξέρεηαη επρέξεηα ώζηε λα επηζηξαθνύλ ηα πνζά κε
παξαθξάηεζε ηνπ ελόο δέθαηνπ θάζε κήλα ησλ κεληαίσλ απνδνρώλ ηνπο κέρξηο
εμνθιήζεσο ηεο νθεηιήο ηνπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ Κώδηθα Δίζπξαμεο
Γεκνζίσλ εζόδσλ (ΚΔΓΔ λ.δ. 356/74 όπσο ηζρύεη), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αξηζ.
2081241/11652/0022/17-11-1997 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ Β
1055). Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ησλ ιαβόλησλ εηδνπνηνύληαη νη θιεξνλόκνη απηώλ. Σε
πεξίπησζε πνπ νη αρξεσζηήησο ιαβόληεο αξλεζνύλ ηελ επηζηξνθή κε ηνλ αλσηέξσ
δηαθαλνληζκό, εθδίδεηαη θαηαινγηζηηθή πξάμε από ηελ Γ.Γ.Γ.Δ. θαη απνζηέιιεηαη ζηελ
αξκόδηα ΓΟΥ γηα ηελ είζπξαμε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ηνλ Κ.Δ.Γ.Δ...».

ΙΙ. Δπμηνεία διαηάξεων
Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ πξνζσπηθνχ πνπ ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ
δηαηάμεσλ ην Κεθ. Β’ λ. 4354/2015 «Δληαίν Μηζζνιφγην Γεκνζίνπ Τνκέα». Ζ
δηαδηθαζία θαζνξίζηεθε θαηά ηξφπν ζχκθσλν κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο
πξνθεηκέλνπ λα κελ πεξηέξρεηαη ν αρξεσζηήησο ιαβψλ ππάιιεινο ή δηθεγφξνο ζε
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νηθνλνκηθή αδπλακία κε ηελ ηπρφλ ππνρξέσζε εθάπαμ κφλνλ θαηαβνιήο ηνπ
ζπλνιηθνχ αρξεψζηεηνπ πνζνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ δφζεθε ε δπλαηφηεηα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 24 λ. 4354/2015 ηκεκαηηθήο επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ με
παπακπάηηζη ηος 1/10 ηων μηνιαίων αποδοσών είηε κε παξαθξάηεζε ηεο
ζχληαμεο εθφζνλ ν ππάιιεινο ζην κεηαμχ «θαηέζηε ζπληαμηνχρνο».
Πεξαηηέξσ, ε ΑΑΓΔ εμεηδηθεχνληαο κε ηελ πξνξξεζείζα Δγθχθιην ηηο αλσηέξσ
δηαηάμεηο, θαζ’ ν κέηξν αθνξά ηνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ θαηαζηεί ζπληαμηνχρνη,
παξέπεκςε αλαιφγσο ζηελ παξ. 7β άξζξ. 3 λ. 4151/2013. Δπνκέλσο ε έλλνηα
«θαηέζηε ζπληαμηνχρνο» ηνπ άξζξ. 24 λ. 4354/2015 έρεη σο αθεηεξία λα έρεη
απνρσξήζεη ν ππάιιεινο απφ ηελ Υπεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Σε απηφλ ινηπφλ
πνπ απνρσξεί ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο -ελψ ελησκεηαμχ δηαπηζηψλεηαη φηη σο ελ
ελεξγεία ν ππάιιεινο ή δηθεγφξνο είρε ιάβεη αρξεσζηήησο πνζά απφ κηζζνχο,
επηδφκαηα θαη ινηπέο κηζζνινγηθέο παξνρέο - απηέο

επηζηξέθνληαη απφ ηνλ

απνρσξήζαληα ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ νξηδφκελε ζην άξζξν 3 παξ. 7β λ.
4151/2013 δηαδηθαζία, ήηνη κε παξαθξάηεζε ζπκςεθηζηηθά από ηα αλαδξνκηθά ηεο
ζύληαμεο ηνπ ή ηεο ζύληαμεο ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο
ηεο ζύληαμεο ζε απηά, θαη πεξαηηέξσ γηα ηπρόλ ελαπνκείλαλ νθεηιόκελν πνζό κε
παξαθξάηεζε από ηε ζύληαμε ηνπ ή ηε ζύληαμε ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ζε
κεληαίεο ηζόπνζεο δόζεηο, ε θαζεκία από ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/<
ηεο κεληαίαο θαηαβαιιόκελεο ζύληαμεο.
Μάιηζηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ςπ’ απ. 2/40379/ΓΥΔΠ (ΦΔΚ Β' 1076/30/04/2013)
Απόθαζη

ηος Υποςπγού Οικονομικών «Καλνληζκφο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο

Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) πεξί Δπηβνιήο Γεκνζηνλνκηθψλ Γηνξζψζεσλ»
θαη εηδηθφηεξα κε ην άξζξν 8 παξ. 1 πεξ. α’ νξίζηεθε φηη πξέπεη πξψηα ν Φνξέαο πνπ
θαηέβαιε ηα αρξεψζηεηα πνζά απφ κηζζνχο ζηνλ ππάιιειν ή δηθεγφξν λα δίλεη ζε
απηφλ ηε δπλαηφηεηα δηαθαλνληζκνχ κε ηκεκαηηθή θαηαβνιή δηα παξαθξάηεζεο ηνπ
πνζνχ.

ΙΙΙ. Δπί ηων επωηημάηων
Τν άξζξν 24 λ. 4354/2015 θαζφξηζε ηελ δηαδηθαζία επηζηξνθήο αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ππαιιήισλ πνπ ππάγνληαη ζην κηζζνινγηθφ πεδίν ηνπ Κεθ.
Β’ ηνπ λφκνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη Γ.Δ.Υ.Α. Δπνκέλσο ε Δπηρείξεζε νθείιεη
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θαηαξρήλ λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα επηζηξέςνπλ ηα
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά με παπακπάηηζη ηος 1/10 ηων μηνιαίων
αποδοσών είηε κε παξαθξάηεζε ηεο ζχληαμεο εθφζνλ ν ππάιιεινο ζην κεηαμχ
«θαηέζηε ζπληαμηνχρνο. Ωζηφζν νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4354/2015 δελ δίλνπλ
δπλαηφηεηα επλντθφηεξεο δηαδηθαζίαο εθηφο ηεο αλσηέξσ.
Αλαθνξηθά κε ηα φζα επηθαιείηαη ην Σσκαηείν Δξγαδνκέλσλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. ιεθηέα ηα
αθφινπζα. Οη αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ε χπαξμε ππαηηηφηεηαο πξάγκαηη
αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ ζε ζρεηηθέο δηαθνξέο
γηα ηελ κείσζε θαηαινγηζζέλησλ θαη αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ απνδνρψλ θαη
επηδνκάησλ. Ωζηφζν, ε Δπηρείξεζε δελ δηθαηνχηαη λα πξνβεί απφ κφλε ηεο ζηελ
κείσζε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ ηνλ λφκν εθαξκφδνληαο ηηο
αλσηέξσ αξρέο. Τηο αξρέο απηέο κπνξεί λα ηηο αλαγλσξίζεη κφλν ην Διεγθηηθφ
Σπλέδξην φηαλ εθδηθάδεη ζρεηηθέο δηαθνξέο αθνχ ν ππάιιεινο αξλείηαη λα
επηζηξέςεη ην αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ πνζφ θαη σο εθ ηνχηνπ εθδίδεηαη
θαηαινγηζηηθή πξάμε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 άξζξ. 24 λ. 4354/2015. Δπνκέλσο,
πξνυπφζεζε γηα ηελ ηπρφλ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ αξρψλ είλαη α) ε άξλεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ λα επηζηξέςνπλ ηα αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά, β) ν
θαηαινγηζκφο απηψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, θαη γ) ε άζθεζε ηνπ ελδίθνπ
βνεζήκαηνο ηεο εθέζεσο θαηά ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεσο (παξ. 4 άξζξ. 24 λ.
4354/2015) φπνπ ζα γίλεηαη πξνβνιή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ, επί ησλ νπνίσλ ζα θξίλεη
ην αξκφδην Τκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ.

Αζήλα, 18-10-2021
Ο Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Πάλνο Επγνχξεο
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