ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ
ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2ος όροφος) ΑΘΖΝΑ
ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235
ΚΗΝ:6977506705
E-mail: pzygouris@gmail.com

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Επί υποβληθέντος ερωτήματος από τη Δ.Ε.Υ.Α.
Τέθηκε υπόψη μου το ακόλουθο ερώτημα:
«Εκδόθηκε η

απόφαση 20/2010

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Πατρών επί εφέσεως για την χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος των
176 ευρώ σε

εργαζόμενη

της

επιχείρησης. Το

επίδομα

αυτό

θα

προστεθεί στις μηνιαίες αποδοχές με παρακράτηση εισφορών και
φόρου;»
Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:
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
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
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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 (…).
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι το επίδομα των 176 Ευρώ προστίθεται
στις μηνιαίες αποδοχές της εργαζομένης της Δ.Ε.Υ.Α. και ως προς αυτό
λαμβάνει χώρα η συνήθης παρακράτηση εισφορών και φόρου.

ΕΠΙΗΜΑΝΗ Ω ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΣΩΝ
Ως προς τον υπολογισμό των επιδομάτων πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία
στον

Νόμο 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’

της 15/3/2010) και στην

πιθανότατη υπαγωγή των Δ.Ε.Υ.Α. στις νέες αυτές ρυθμίσεις βάσει του
άρθρου 1, παράγραφος 5 του νέου Νόμου. Η υπαγωγή στη μείωση και
των επιδομάτων θα είναι αναδρομική από 1.1.2010 βάσει του άρθρου 20
του νέου Νόμου.

Αθήνα, 18/3/2010
Ο γνωμοδοτών δικηγόρος
Πάνος Ζυγούρης
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