ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Δηέζε από ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλωζε
Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) ην θάηωζη
εξώηεκα γηα ηε ζύληαμε λνκηθήο γλωκνδόηεζεο (αξ. πξωη. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. :
2771/16-7-2021):
«Εάλ νη Δ.Ε.Υ.Α. ππέρνπλ ππνρξέσζε θξάηεζεο από ηηο απνδνρέο ησλ
κηζζνδνηνύκελσλ ππαιιήισλ ηνπο (ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ) ηεο
εηζθνξάο ππέξ ΟΑΕΔ 1% ηνπ λ. 3986/2011;».
Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάηωζη απάληεζε.

***
Ι. Κξίζηκν λνκνζεηηθό πιαίζην
Σην λ. 3986/2011 κε ηίηιν «Δπείγνληα κέηξα Δθαξκνγήο Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ
Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2012-2015» πνπ δεκνζηεύζεθε ζην Φ.Δ.Κ. 152/Α/1-72011 πεξηιακβάλεηαη κεηαμύ ηωλ άιιωλ θαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξ. 38 κε
ηελ νπνία θαζηεξώλεηαη εηδηθή εηζθνξά ζε πνζνζηό έλα ηνηο εθαηό (1%) ππέξ ηνπ
Οξγαληζκνύ Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ο.Α.Δ.Γ.) επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ
ηαθηηθώλ απνδνρώλ θαη ηωλ πξόζζεηωλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεωλ (π.ρ. βαζηθνί
κηζζνί, πάζεο θύζεωο επηδόκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ επηδόκαηνο
αιινδαπήο, ακνηβέο θαη απνδεκηώζεηο, ηξίκελεο απνδνρέο, ππεξωξίεο, απνδεκηώζεηο
ιόγω ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθά όξγαλα, έμνδα θίλεζεο παγίωο θαηαβαιιόκελα
θ.ι.π.) γηα όινπο ηνπο κηζζνδνηνύκελνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ, ΟΤΑ,
θαζώο θαη ηνπο ππαιιήινπο όιωλ αλεμαηξέηωο ηωλ Γεκνζίωλ Δπηρεηξήζεωλ θαη
Οξγαληζκώλ θαη ηωλ Ν.Π.Η.Γ. νη νπνίνη δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζην Τακείν Πξόλνηαο
Γεκνζίωλ Υπαιιήιωλ (ΤΠΓΥ).
Δηδηθόηεξα, ν λ. 3986/2011 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ
δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015» νξίδεη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 38,

όπωο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4002/2011, όηη: «α)
Καζηεξώλεηαη εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο. Ζ
εηζθνξά απηή ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό δύν ηνηο εθαηό (2%) επί ηωλ ηαθηηθώλ
απνδνρώλ θαη πξνζζέηωλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεωλ όιωλ ηωλ κηζζνδνηνύκελωλ
ππαιιήιωλ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ, ΟΤΑ, θαζώο θαη ηωλ ππαιιήιωλ όιωλ
αλεμαηξέηωο ηωλ Γεκνζίωλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ θαη ηωλ ΝΠΗΓ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ Τξαπεδώλ θαη ηωλ ζπγαηξηθώλ επηρεηξήζεωλ ηωλ
Τξαπεδώλ ή ηωλ ζπλδεδεκέλωλ κε απηέο εηαηξηώλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην όκηιν κε ηηο
Τξάπεδεο. (...) Από ηηο δηαηάμεηο ηωλ πξνεγνύκελωλ εδαθίωλ εμαηξείηαη ην
πξνζωπηθό πνπ θαηαβάιιεη εηζθνξά ππέξ θιάδνπ αλεξγίαο, πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΝΓ 2961/1954, όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 2084/1992 θαη ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 44
ηνπ παξόληνο Νόκνπ, β) Καζηεξώλεηαη εηδηθή εηζθνξά ηωλ αζθαιηζκέλωλ ηνπ
Τακείνπ Πξνλνίαο ηωλ Γεκνζίωλ Υπαιιήιωλ (ΤΠΓΥ) πέξαλ ηωλ πξνβιεπνκέλωλ,
ππέξ ηνπ Τακείνπ Πξνλνίαο ηωλ Γεκνζίωλ Υπαιιήιωλ. Ζ εηζθνξά απηή
ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηωλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ θαη
πξνζζέηωλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεωλ όιωλ ηωλ δηθαηνύρωλ ππαιιήιωλ ηνπ
Τακείνπ. Γηα όζνπο ππαιιήινπο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνύκελεο
πεξίπηωζεο δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζην ΤΠΓΥ ε εηζθνξά ππνινγίδεηαη ζε έλα ηνηο
εθαηό (1%) επί ηωλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ θαη πξνζζέηωλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεωλ,
ππέξ ηνπ ΟΑΔΓ. (.,.). Με θνηλή απόθαζε ηωλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δξγαζίαο
θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ, είζπξαμεο
θαη απόδνζεο ηηο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, γ) Οη εηδηθέο εηζθνξέο ηωλ πξνεγνπκέλωλ
πεξηπηώζεωλ πνπ αλαινγνύλ ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 01-01- 2011 έωο 31-072011 θαηαλέκνληαη ηζόπνζα θαη ζπλεηζπξάηηνληαη κε ηηο εηζθνξέο ηωλ επνκέλωλ
κελώλ ηνπ έηνπο 2011 ζύκθωλα κε όζα νξίδνληαη ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε
πνπ εθδίδεηαη θαη` εμνπζηνδόηεζε ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπηωζεο».
Καη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο αλωηέξω δηαηάμεωο εθδόζεθε ε 2/57654/0022/22-08-2011
θνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε «Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο ηεο § 2 α ηνπ Ν.
3986/2011 (ΦΔΚ Β` 1853/22.08.2011)», κε ηελ νπνία νξίζηεθε όηη: «1. Ζ
πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηεο § 2 α ηνπ Ν. 3986/2011 εηδηθή εηζθνξά
αιιειεγγύεο ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό δύν ηνηο εθαηό (2%) επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ

ηαθηηθώλ απνδνρώλ θαη πξνζζέηωλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεωλ όινπ ηνπ
κηζζνδνηνύκελνύ πξνζωπηθνύ ηνπ Γεκνζίνπ, ηωλ ΝΠΓΓ θαη ΟΤΑ, θαζώο θαη ηνπ
πξνζωπηθνύ όιωλ αλεμαηξέηωο ηωλ Γεκνζίωλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ θαη
ηωλ ΝΠΗΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ Τξαπεδώλ. Δμαηξείηαη ην πξνζωπηθό πνπ
θαηαβάιιεη ηελ εηζθνξά ππέξ θιάδνπ αλεξγίαο, πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΝΓ 2961/1954 (ΦΔΚ 197 Α`), όπωο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί κε ηηο όκνηεο ηεο § 6 ηνπ άξζξνπ 44- ηνπ Ν. 2084/1992 (ΦΔΚ 165 Αλ)
θαη ηεο § 9 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 3986/2011 (ΦΔΚ 152 Α`). 2. Τν πνζό ηεο εηζθνξάο
αιιειεγγύεο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ απνηειεί έζνδν ηνπ θξαηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ θαη απνδίδεηαη ζηνλ Κωδηθό Αξηζκό Δζόδωλ (ΚΑΔ) 0828 «Έζνδα
από ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο (2%) γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο
(άξζξν 38 § 2α Ν. 3986/2011)». 3. Τν ελ ιόγω πνζό παξαθξαηείηαη θαηά ηελ
πιεξωκή ηεο ηαθηηθήο κηζζνδνζίαο θαη ηωλ ινηπώλ πξνζζέηωλ ακνηβώλ θαη
απνδεκηώζεωλ ηνπ κηζζνδνηνύκελνύ πξνζωπηθνύ ηεο § 1 ηεο παξνύζαο. Ζ απόδνζε
απηνύ ζηνλ νηθείν ΚΑΔ ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γίλεηαη θάζε κήλα ζύκθωλα
κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ απόδνζε θαη ηωλ ινηπώλ θξαηήζεωλ.
Δηδηθόηεξα, γηα ηηο Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο, Οξγαληζκνύο θαη ΝΠΗΓ, θαζώο θαη ηνπο
θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΤΑ, πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζην Δληαίν Σύζηεκα
Πιεξωκήο ηεο ΔΑΠ, ε απόδνζε ηεο αλωηέξω θξάηεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο
θάζε κήλα κέζω ηωλ Γ.Ο.Υ. 4. Ζ απόθαζε ηζρύεη από 01-01-2011. Ζ αλωηέξω εηδηθή
εηζθνξά, πνπ αλαινγεί ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 01-01-2011 έωο 31-07-2011,
θαηαλέκεηαη ηζόπνζα θαη ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηηο εηζθνξέο ηωλ επνκέλωλ κελώλ ηνπ
έηνπο 2011». Δμάιινπ, από ην ΝΓ 2961/1954 ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ΑΝ 1846/1951,
ζπλάγεηαη όηη, θαη ππό ηελ επηθύιαμε δηαηάμεωλ πνπ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά, αλαγθαία
πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππαγωγή ζην ΗΚΑ θαη θαη` επέθηαζε ζηνλ ΟΑΔΓ είλαη ε έλαληη
ακνηβήο παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.
Δπνκέλωο, ππόρξενη θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο ηεο παξ. 2β άξζξ. 38 λ. 3986/2011
ηπγράλεη ην πξνζωπηθό ηνπ Γεκνζίνπ, ηωλ ΝΠΓΓ θαη ΟΤΑ, θαζώο θαη ηνπ
πξνζωπηθνύ όιωλ αλεμαηξέηωο ηωλ Γεκνζίωλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ θαη
ηωλ ΝΠΗΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ Τξαπεδώλ, πνπ παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ
κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο έλαληη ακνηβήο.

Η εηζθνξά ζπληζηά έζνδν ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ εηζπξάηηεηαη δηά
ηεο παξαθξάηεζεο ηνπ από ηελ ηαθηηθή κεληαία κηζζνδνζία ησλ ππόρξεσλ
ππαιιήισλ (βι. Εηξ. Παηξώλ 45/2021).
Σύκθωλα δε κε ηελ ππ’ αξ. πξση. νηθ. 16287/1375/07.09.2011 Εγθύθιην ηνπ
Υπνπξγνύ Εξγαζίαο δηεπθξηλίζηεθαλ ηα θάηωζη: «Σαο γλωξίδνπκε όηη ζην Νόκν
3986/2011 κε ηίηιν «Δπείγνληα κέηξα Δθαξκνγήο Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ
Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2012-2015» πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 152/Α/1-72011 πεξηιακβάλεηαη κεηαμύ ηωλ άιιωλ θαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξ. 38 κε
ηελ νπνία θαζηεξώλεηαη εηδηθή εηζθνξά πνζνζηό έλα ηνηο εθαηό (1%) ππέξ ηνπ
Οξγαληζκνύ Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ΟΑΔΓ) επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ
ηαθηηθώλ απνδνρώλ θαη ηωλ πξόζζεηωλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεωλ (π.ρ. βαζηθνί
κηζζνί, πάζεο θύζεωο επηδόκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ επηδόκαηνο
αιινδαπήο, ακνηβέο θαη απνδεκηώζεηο, ηξίκελεο απνδνρέο, ππεξωξίεο, απνδεκηώζεηο
ιόγω ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθά όξγαλα, έμνδα θίλεζεο παγίωο θαηαβαιιόκελα
θ.ι.π.) γηα όινπο ηνπο κηζζνδνηνύκελνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ, ΟΤΑ,
θαζώο θαη ηνπο ππαιιήινπο όιωλ αλεμαηξέηωο ηωλ Γεκνζίωλ Δπηρεηξήζεωλ θαη
Οξγαληζκώλ θαη ηωλ Ν.Π.Η.Γ. νη νπνίνη δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζην Τακείν Πξόλνηαο
Γεκνζίωλ Υπαιιήιωλ (ΤΠΓΥ). Γελ ππόθεηληαη ζηελ αλωηέξω εηζθνξά πνζά πνπ
θαηαβάιινληαη ωο δαπάλεο κεηαθίλεζεο. Σηε ζπλέρεηα, κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4002/2011 ε ωο άλω εηδηθή εηζθνξά πνπ αλαινγεί ζην ρξνληθό
δηάζηεκα από 1-1-2011 έωο ην κήλα πξώηεο εθαξκνγήο ηεο ελ ιόγω παξαθξάηεζεο,
θαηαλέκεηαη
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έηνπο

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξώηνπ κήλα εθαξκνγήο θαη ζπλεηζπξάηηεηαη κε ηηο
εηζθνξέο ηωλ κελώλ απηώλ θαη αθνξά όινπο ηνπο κηζζνδνηνύκελνπο ππαιιήινπο
ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ, ΟΤΑ, θαζώο θαη ηνπο ππαιιήινπο όιωλ αλεμαηξέηωο ηωλ
Γεκνζίωλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ θαη ηωλ Ν.Π.ΗΓ. πνπ δελ είλαη
αζθαιηζκέλνη ζην ΤΠΓΥ θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηωλ
ηαθηηθώλ απνδνρώλ θαη πξόζζεηωλ ακνηβώλ όπωο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλω ππέξ
ηνπ ΟΑΔΓ.».

ΙΙ. Επί ηνπ εξσηήκαηνο
Ελόςεη ησλ αλσηέξσ, ζπλάγεηαη όηη θαη νη εξγαδόκελνη ησλ Δ.Ε.Υ.Α. ηδησηηθνύ
δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ ππάγνληαη ζηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο
ηεο εηδηθήο εηζθνξάο 1% ππέξ ΟΑΕΔ θαη’ άξζξ. 38 παξ. 2β λ. 3986/2011, θαζόηη
νη Δ.Ε.Υ.Α. είλαη ΝΠΙΔ θαη νη εξγαδόκελνη απηώλ δελ ππάγνληαη ζην Τακείν
Πξνλνίαο ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ (ΤΠΔΥ). Η εηζθνξά απηή ζπληζηά έζνδν
ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ εηζπξάηηεηαη δηά ηεο παξαθξάηεζεο ηνπ από
ηελ ηαθηηθή κεληαία κηζζνδνζία ησλ ππόρξεσλ ππαιιήισλ (εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο).

Αζήλα, 15-12-2021
Οη γλωκνδνηνύληεο δηθεγόξνη
Πάλνο Επγνύξεο
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