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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Επί υποβληθέντος ερωτήματος από τη Δ.Ε.Υ.Α., Αρ. Πρωτ. Εισ. 1492/4-32010
Τέθηκαν υπόψη μου τα ακόλουθα ερωτήματα:

Ι. Αν η τελεσίδικη επιδίκαση επιδόματος 176 Ευρώ για τα έτη 20052006 συνεπιφέρει την απόδοση του επιδόματος και για τα έτη 2007,
2008 και 2009 και εφεξής (με ένταξη στις μηνιαίες αποδοχές).

ΙΙ. Αν η τελεσίδικη επιδίκαση επιδόματος κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης
για τα έτη 2005-2006 συνεπιφέρει την απόδοση του επιδόματος και για
τα έτη 2007, 2008 και 2009 και εφεξής
************

Ι. Επί αυτού του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:
1. Κατά πρώτον εκ της ανωτέρω δικαστικής αποφάσεως πηγάζει
δεδικασμένο (άρθρα 321, 322, 324, 325 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας),
προς το οποίο η επιχείρηση καλείται να συμμορφωθεί. Περαιτέρω, όπως
έχει νομολογηθεί και από τον Άρειο Πάγο, ως προς το επίδομα των 176
Ευρώ, Απόφαση 574/2009:
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η μισθολογική αυτή παροχή
χορηγήθηκε σε όλους τους ως άνω μόνιμους και με σύμβαση εργασίας
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ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους (…) ότι υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις
των επιδομάτων και ότι συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές των
δικαιούχων. (…) Η παροχή αυτή απέκτησε τον χαρακτήρα μισθολογικής
παροχής που προσαυξάνει, χωρίς άλλη προϋπόθεση, τον μισθό. (…) Η
διαδοχική χορήγηση της ειδικής παροχής του άρθρου 14 του Ν.
3016/2002 σε όλους σχεδόν τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α.
και των Ν.Π.Δ.Δ. που αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης, αδιακρίτως του
φορέα, της φύσεως, του είδους και των συνθηκών εργασίας αυτού,
κατέστησε την παροχή αυτήν προσαύξηση του μισθού. Έτσι, κάθε
υπάλληλος αμειβόμενος σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές δικαιούται, κατ`
εφαρμογή της αρχής της ισότητας, να λαμβάνει ως τμήμα του μισθού του
την εν λόγω παροχή (…).

2. H ανωτέρω νομολογία του Αρείου Πάγου τέμνει το ζήτημα της
χορήγησης του επιδόματος των 176 Ευρώ για υπαλλήλους του
Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. που αμείβονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης
(σχετικές και οι αρεοπαγητικές αποφάσεις 575/2009 και 576/2009
επί χορήγησης του επιδόματος των 176 Ευρώ σε εργαζομένους νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου). Δικαστήρια της χώρας έχουν περαιτέρω
εστιάσει στο κριτήριο της αμοιβής ή μη των εργαζομένων σύμφωνα με
τις διατάξεις του μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης,
για να επιδικάσουν τη χορήγηση του επιδόματος των 176 Ευρώ ακόμα
και σε εργαζομένους νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),
ενδεικτικά: Πολυμελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, Απόφαση 96/2008.

3. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, ελλείψει ειδικής νομοθέτησης, ήτοι
διάταξης βάσει της οποίας να προβλέπεται ρητά η χορήγηση του εν
λόγω επιδόματος και στους εργαζομένους των

νομικών προσώπων

ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ή ακόμα ειδικότερα των Δ.Ε.Υ.Α., η
επιχείρηση στερείται νομικής βάσης για τυχόν αυτοδίκαιη απόδοση του
επιδόματος και για τα έτη 2007, 2008 και 2009 και εφεξής. Για τα
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επόμενα της τελεσίδικης απόφασης έτη απαιτείται εκ νέου δικαστική
κρίση επί του ζητήματος αυτού ή ρητή νομοθέτηση (ακόμα και σε
επίπεδο ουσιαστικού νόμου, ήτοι κανονιστικής διοικητικής πράξης).

4. Συνεπώς το επίδομα των 176 Ευρώ δεν πρέπει να αποδοθεί και για
τα έτη 2007, 2008 και 2009.

ΙΙ. Επί αυτού του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:
1. Εκ της ανωτέρω δικαστικής αποφάσεως πηγάζει δεδικασμένο (άρθρα
321, 322, 324, 325 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), προς το οποίο η
επιχείρηση καλείται να συμμορφωθεί. Το δεδικασμένο καλύπτει τα έτη
2005, 2006, χωρίς να δεσμεύει ως προς την καταβολή του επιδόματος
κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης και για τα έτη 2007, 2008 και 2009.

2. Συνεπώς το επίδομα κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης δεν πρέπει να
αποδοθεί και για τα έτη 2007, 2008 και 2009.

Αθήνα, 20-4-2010
Ο γνωμοδοτών δικηγόρος
Πάνος Ζυγούρης
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