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ΠΡΑΞΗ 228/2019
Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Κλιμακίου Σταμάτιο Πουλή, Σύμβουλο, και τα
μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη και Κωνσταντίνο Δήμου, Παρέδρους.
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, στις 28 Ιουνίου 2019, για
να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό XXX και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο XXX – Ν.Μ. XXX», σχετικά με τη θεώρηση
του 135, οικονομικού έτους 2018, χρηματικού εντάλματος πληρωμής του ανωτέρω
νομικού προσώπου.
Άκουσε την εισήγηση του Παρέδρου Κωνσταντίνου Δήμου
Σκέφθηκε κατά το Νόμο και
έκρινε τα ακόλουθα:
Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό XXX αρνήθηκε, με την
40/12.12.2018 πράξη επιστροφής, να θεωρήσει το 135, οικονομικού έτους 2018,
χρηματικό ένταλμα πληρωμής του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την
επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο XXX – Ν.Μ. XXX», ποσού 16.648,00 ευρώ, που
αφορά στην καταβολή στην πρώην τακτικό υπάλληλο του ανωτέρω νομικού
προσώπου και ήδη συνταξιούχο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, XXX, της αναλογίας του εφάπαξ
χρηματικού βοηθήματος του ν. 103/1975. Ως αιτιολογία της άρνησής του, ο Επίτροπος
προέβαλε ότι: α) δεν έχει γίνει περικοπή του ποσού κατά 42,29%, σύμφωνα με την
υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 4 του ν.4093/2012 και υπερβαίνει το πλαφόν της χορηγούμενης
αποζημίωσης της περ. 5 της ίδιας υποπαραγράφου και β) η αξίωση της ως άνω
συνταξιούχου έχει υποπέσει σε παραγραφή, σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ.2 εδ. γ΄ και
94 εδ. δ΄ του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού, διότι η ίδια αποχώρησε από την υπηρεσία
της στις 2.12.2013 και με την με αιθμ. πρωτ. 455/24.1.2017 αίτησή της ζήτησε το
πρώτον την καταβολή του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος του ν.103/1975.
Ακολούθως, η Νοσηλευτική Μονάδα XXX, με το 8616/20.12.2018 έγγραφο της
Διοικητικής Διευθύντριας, επανυπέβαλε για θεώρηση το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα
πληρωμής, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης, για τους
διαλαμβανόμενους σε αυτό λόγους. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή του να
το θεωρήσει, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως
απευθύνεται, με την από 31.12.2018 έκθεση, στο παρόν Κλιμάκιο.

II. Α. Με τις διατάξεις του ν. 103/1975 «Περί καταβολής εφ’ άπαξ χρηματικού
βοηθήματος εις τους εκ της υπηρεσίας αποχωρούντας λόγω συνταξιοδοτήσεως
υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. απάσης της Χώρας» (Α΄ 167) προβλέφθηκε η καταβολή από τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στους υπαλλήλους τους, που αποχωρούν ή
απολύονται από την υπηρεσία και δικαιούνται σύνταξη, εφάπαξ χρηματικού
βοηθήματος, χορηγούμενου από ασφαλιστικό κεφάλαιο που σχηματιζόταν από
κρατήσεις επί των αποδοχών των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στο συγκεκριμένο
νομικό πρόσωπο και έχοντος, κατά συνέπεια, αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα (βλ.
Ελ. Συν. Πρακτικά Ολομ. 6ης Γεν. Συν./15.2.2006). Περαιτέρω, με τις διατάξεις του
άρθρου 21 του ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 57 του ν. 3518/2006
(Α΄ 272), συνεστήθη στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), ιδιαίτερος
κλάδος, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια υπό την ονομασία «Κλάδος
Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». Ο κλάδος αυτός έχει ως σκοπό την καταβολή
εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους που αποχωρούν από την υπηρεσία τους και
συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας, υπάγεται δε σε αυτόν
υποχρεωτικώς το μόνιμο προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., που δεν υπήγετο σε άλλο φορέα
πρόνοιας για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος, καθώς και το προσωπικό που ήταν
ασφαλισμένο στο καθεστώς του ν. 103/1975 μέχρι τις 31.12.2005. Το ασφαλιστικό
κεφάλαιο του κλάδου σχηματίζεται από τη μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων, η
οποία παρακρατείται και αποδίδεται στον κλάδο από το ΝΠΔΔ στο οποίο υπηρετούν
οι υπάλληλοι, ενώ οι προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος, οι υποκείμενες σε
εισφορά αποδοχές, ο καθορισμός του βοηθήματος, οι όροι άσκησης του δικαιώματος
για τη λήψη αυτού και κάθε άλλο ζήτημα διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει το ΤΠΔΥ. Περαιτέρω, ως φορέας καταβολής του
ανωτέρω εφάπαξ βοηθήματος ορίσθηκε, με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.
3232/2004, αφενός το ΤΠΔΥ, για τον χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε
αυτό και κατεβλήθησαν οι αντίστοιχες εισφορές, και αφετέρου, ως προς το υπόλοιπο
ποσό, το εκάστοτε νομικό πρόσωπο στο οποίο ετηρείτο ο λογαριασμός του ν.
103/1975 και στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο υπάλληλος μέχρι τις 31.12.2005.
Ακολούθως, με το άρθρο 115 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) εντάχθηκαν στο ΤΠΔΥ ήδη
υφιστάμενοι ασφαλιστικοί φορείς, ως ιδιαίτεροι τομείς με πλήρη λογιστική και
οικονομική αυτοτέλεια, συνεστήθη δε ομοίως αυτοτελής Τομέας, με την ονομασία
«Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων», ως συνέχεια του μέχρι τότε (31.7.2008)
λειτουργούντος ΤΠΔΥ, ενώ ο ήδη ενταχθείς στο Ταμείο, λογιστικά και οικονομικά
αυτοτελής «Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», διατηρήθηκε και
μετονομάστηκε σε «Τομέα Προνοίας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
B. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236) είχε συσταθεί
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός
Κοινωνικής Φροντίδας», με το οποίο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του

ως άνω νόμου, συγχωνεύθηκε, μεταξύ άλλων νομικών προσώπων (τα οποία εφεξής
καταργήθηκαν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα) και το «ΠΙΚΠΑ», που αποτελούσε
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (βλ. άρθρο 1 του β.δ. 668/1962 «Περί
κωδικοποιήσεως των περί του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και
Αντιλήψεως κειμένων διατάξεων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων
αυτών», Α΄ 171), ο δε λογαριασμός υπέρ του ν. 103/1975 του ΠΙΚΠΑ για τη
χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους αποχωρούντες υπαλλήλους του μεταφέρθηκε
στο νέο οργανισμό (άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2646/1998). Ακολούθως, με το άρθρο 5 του
ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 30) καταργήθηκε, έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο «Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής
Φροντίδας» και ορίστηκε η μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων,
συμπεριλαμβανομένου του μόνιμου προσωπικού, του πρώην ΠΙΚΠΑ στις
αναφερόμενες στον ως άνω νόμο υπηρεσίες. Περαιτέρω, με το άρθρο 56 του ν.
3518/2006 (Α΄ 272) ορίστηκε ότι: «1. (…). 2. Οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούσαν
στο πρώην Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Αντίληψης (ΠΙΚΠΑ) και
μετετάγησαν ή μεταφέρθηκαν σε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις των υπηρεσιών
που αναφέρονται στο ν. 3106/2003 ή σε άλλες υπηρεσίες και είχαν καταβάλλει
εισφορές στο καθεστώς του ν. 103/75 για εφάπαξ βοήθημα, διατηρούν το δικαίωμα
για τη λήψη του βοηθήματος αυτού από το φορέα που υπηρετούν κατά το χρόνο της
συνταξιοδότησής τους. Τα ποσά του βοηθήματος που αναλογούν στις καταβληθείσες
εισφορές στον τηρούμενο από το ΠΙΚΠΑ ειδικό λογαριασμό του ν. 103/75, για το
χρόνο υπηρεσίας πριν από τη μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων, καλύπτονται από
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα
παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους υπαλλήλους του πρώην ΠΙΚΠΑ που
μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου πριν την ισχύ των
διατάξεων του ν. 3106/2003 (το ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε, με το άρθρο δέκατο
πέμπτο παρ. 4 του ν. 3607/2007, Α΄ 245, μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 56 του ν.3518/2006). Η επιπλέον δαπάνη για την καταβολή των βοηθημάτων
αυτών καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου.
(…).». Τέλος, με την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου
56
του
ν.
3518/2006
κοινή
υπουργική
απόφαση
υπ’
αριθμ.
Φ.80000/οικ.5046/259/2007 «Τρόπος απόδοσης των προβλεπομένων από την παρ. 2
του άρθρου 56 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) ποσών εφάπαξ βοηθήματος σε μονίμους
υπαλλήλους του πρώην ΠΙΚΠΑ κατά τη συνταξιοδότησή τους» (Β΄ 1318) ορίστηκε,
μεταξύ άλλων, ότι τα ποσά που αφορούν στην λήψη του εφάπαξ βοηθήματος του ν.
103/1975 για τους μονίμους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στο ΠΙΚΠΑ πριν και μετά
την ισχύ των διατάξεων του ν. 3106/2003 και πληρούν τις προϋποθέσεις των
παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 56 του ν. 3518/2006, καλύπτονται από τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Γ. Ακολούθως, με το άρθρο πρώτο παράγραφος ΙΑ υποπαρ. 5 του ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 –
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222/12.11.2012), το οποίο έχει τίτλο
«Μείωση συντάξεων και εφάπαξ βοηθημάτων», ορίζεται ότι: «1. (…). 2. Στους
ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας
από 1.8.2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης
του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία κατά
φορέα-τομέα πρόνοιας. Συγκεκριμένα: (…) στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ
του ΤΠΔΥ κατά 42,29% (…). 4. Η ποσοστιαία μείωση 42,29%, καθώς και κάθε
μεταβολή αυτής, στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο Τομέας ΝΠΔΔ του
ΤΠΔΥ για χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε μετά την 1.1.2006 έχει εφαρμογή
και στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούνται οι αποχωρούντες υπάλληλοι,
ασφαλισμένοι στο καθεστώς του ν. 103/1975 (Α΄ 167), από το νομικό πρόσωπο στο
οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του ν. 103/1975 (Α΄ 167) για χρόνο υπηρεσίας που
διανύθηκε μέχρι 31.12.2005, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48). (…).
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που
εκδίδεται μέχρι 31.12.2012, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής, καθορίζεται η νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές των φορέων – τομέων
πρόνοιας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίησή της. Από 1.1.2014
το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται σε όλους τους ασφαλισμένους των φορέων –
τομέων πρόνοιας υπολογίζεται σύμφωνα με τη νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ
παροχές.». Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την ως άνω
διάταξη σχετικά με τις μειώσεις των εφάπαξ βοηθημάτων κατά φορέα-τομέα
πρόνοιας, η Ελληνική Κυβέρνηση, αποσκοπώντας να εντοπίσει τα ταμεία πρόνοιας
για τα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβάλλονται κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι
εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν και, περαιτέρω, να
αναπροσαρμόσει αναλόγως το ύψος των βοηθημάτων αυτών, εκπόνησε το Μάρτιο
2012 Αναλογιστική Μελέτη Ελέγχου Περιπτώσεων (Case Study). Βάσει των
αναλογιστικών εκτιμήσεων της τελευταίας αυτής μελέτης, σχετικά με την
ανταποδοτικότητα εισφορών-παροχών των εφάπαξ βοηθημάτων των ασφαλισμένων
μέχρι 31.12.1992, μειώθηκαν ποσοστιαία τα εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούν οι
φορείς-τομείς πρόνοιας, προκειμένου να διαφυλαχθεί το υφιστάμενο ασφαλιστικό
κεφάλαιο με την καταβολή όσο το δυνατόν εξορθολογισμένων παροχών, να
διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η εξασφάλιση
της μελλοντικής συνέχισης της καταβολής των παροχών τους στους δικαιούχους.
Εξάλλου, στην ίδια ως άνω αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «(…). Επιπλέον,
καθορίζεται ότι η ποσοστιαία μείωση 42,29% στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που
χορηγεί ο Τομέας ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ έχει εφαρμογή και στο ποσό του εφάπαξ
βοηθήματος που καταβάλλεται από το νομικό πρόσωπο στο οποίο ετηρείτο ο

λογαριασμός του ν. 103/1975 (Α΄ 167). Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3232/2004
(Α΄ 48) το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούνται οι αποχωρούντες υπάλληλοι
ΝΠΔΔ υπολογίζεται για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί από 1.10.1975
και εφεξής και καταβάλλεται κατ’ αναλογίαν από τον Τομέα ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ για
χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σ’ αυτό και για το οποίο καταβλήθηκαν
ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2006 και εφεξής και το υπόλοιπο ποσό από το νομικό
πρόσωπο στο οποίο ετηρείτο ο λογαριασμός του ν. 103/1975 για χρόνο υπηρεσίας
που διανύθηκε μέχρι 31.12.2005. Επειδή το ποσό του εφάπαξ που χορηγείται από τον
Τομέα ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ μειώνεται κατά ποσοστό 42,29% κατά το ίδιο ποσοστό θα
πρέπει να μειωθεί και το υπόλοιπο ποσό που χορηγεί το νομικό πρόσωπο στους
ασφαλισμένους στο καθεστώς του ν. 103/1975.». Με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου
πρώτου παράγραφος ΙΑ υποπαρ. 5 περιπτ. 2 του ν. 4093/2012 οι οποίες αφορούν τους
ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992, οι οποίοι λογικά πρόκειται σύντομα να
συνταξιοδοτηθούν και να λάβουν το εφάπαξ βοήθημα, ο νομοθέτης εισάγει
μεταβατικά μέχρι 31.12.2013 - δεδομένου ότι από 1.1.2014 το χορηγούμενο εφάπαξ
υπολογίζεται με νέο σύστημα (βλ. 30854/3809/31.12.2012 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανασχεδιασμός Τεχνικής Βάσης
Εφάπαξ Παροχών», Β΄ 3498, η οποία αντικαταστάθηκε με την Φ.80000/1093/26
όμοια, Β' 313/12.02.2014) - ποσοστιαία μείωση, μεταξύ άλλων, και στο χορηγούμενο
από τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ εφάπαξ βοήθημα, το οποίο
αφορά χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε στην ασφάλιση του ως άνω Τομέα μετά την
1.1.2006, κατά 42,29%.
Δ. Σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 90 του ν. 4387/2016, «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 85),
από 1.1.2017 το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), που είχε συσταθεί με το άρθρο 35 του ν.
4052/2012 (Α΄ 41) και είχε ως σκοπό την παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης
λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους δικαιούχους ασφαλισμένους,
μετονομάστηκε, με την ένταξη σε αυτό και του σκοπού της καταβολής εφάπαξ
παροχών στους ασφαλισμένους αυτούς, σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
και Εφάπαξ Παροχών» αποκαλούμενο εφεξής «Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.», το οποίο
συγκροτήθηκε από δύο κλάδους, οι οποίοι λειτουργούν με οικονομική και λογιστική
αυτοτέλεια: α) τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και β) τον κλάδο εφάπαξ παροχών,
στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές κάθε κλάδου. Στον ίδιο νόμο
(4387/2016), στο άρθρο 35 με τίτλο «Εφάπαξ παροχή», ορίζεται ότι: «1. Από 1.1.2017
στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται
υποχρεωτικά τα πρόσωπα που είχαν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
υπαχθεί στην ασφάλιση των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, σύμφωνα με
την περίπτωση α` της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4052/2012 (Α` 41), όπως το άρθρο

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του παρόντος, (…) 3. α. Από την έναρξη
ισχύος του παρόντος η εφάπαξ παροχή απονέμεται εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε
κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας και συντρέχουν οι απαιτούμενες
χρονικές προϋποθέσεις (…). 4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το ποσόν της
εφάπαξ παροχής (…), ισούται με το άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ παροχής που
αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 και του τμήματος της εφάπαξ
παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής. α. Για χρόνο
ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31.12.2013: αα. Για τους μισθωτούς: Για
τους μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή
αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των
οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού αριθμού των
ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Ως
αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων
αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις
31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς
να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Ο ως άνω μέσος όρος
προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 8 του παρόντος. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών
καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά
το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούμενο έτος της
αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που
προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 4 του άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από ένα (1). (…). Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους διάφορου του 4%
ή με σταθερό ποσό εισφοράς το ως άνω ποσοστό (60%) θα αναπροσαρμόζεται
αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. (…). 5.
Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής για αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή
την εργασία ή το επάγγελμα από 1.9.2013 και εφεξής, σε όποιο στάδιο της διοικητικής
διαδικασίας και αν ευρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της παροχής βάσει των διατάξεων του
άρθρου αυτού. 6. Οι φορείς που χορηγούν εφάπαξ παροχή με το καθεστώς του Ν.
103/1975 (Α` 167) για χρόνους ασφάλισης μέχρι 31.12.2005, εξακολουθούν να τα
καταβάλλουν οι ίδιοι σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο. Για τους
ασφαλισμένους στο καθεστώς του Ν. 103/1975 (Α` 167), μετέπειτα Κλάδο Πρόνοιας
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Τομέα Πρόνοιας Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Π.Δ.Υ., χρόνος ασφάλισης
για θεμελίωση δικαιώματος χορήγησης εφάπαξ παροχής με το καθεστώς του Ν.
103/1975 (Α` 167) από τα Ν.Π.Δ.Δ. είναι ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στο
καθεστώς του Ν. 103/1975 (Α` 167), ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί
σε οποιοδήποτε ταμείο, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό πρόνοιας που εντάσσεται στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μέχρι την ένταξή του σε αυτό. (…). Η εφάπαξ παροχή, την οποία

δικαιούνται οι αποχωρούντες ασφαλισμένοι, υπολογίζεται με βάση τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4 περίπτωση α` του παρόντος άρθρου, για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους
που έχει διανυθεί από 1.10.1975 έως 31.12.2013 και καταβάλλεται κατ` αναλογία από
το νομικό πρόσωπο, στο οποίο ετηρείτο ο λογαριασμός του Ν. 103/1975 (Α` 167) και
στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο υπάλληλος τις 31.12.2005 ή πριν την ημερομηνία
αυτή σε περίπτωση μετάταξης/μεταφοράς και το υπόλοιπο ποσό από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
για το χρονικό διάστημα ασφάλισης έως 31.12.2013 σε οποιοδήποτε ταμείο, τομέα,
κλάδο ή λογαριασμό πρόνοιας που εντάσσεται σε αυτό. (…)». Ακολούθως, με το
Φ80020/44112/Δ15.745/20.10.2016 έγγραφο του Τμήματος Εφάπαξ Παροχών του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(δημοσιεύθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια με Α.Δ.Α. XXX) και σύμφωνα προς το
οικ.555/28.9.2016 έγγραφο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής διευκρινίσθηκε ότι το
ποσοστό αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής στους
ασφαλισμένους του ν.103/1975, θα ανέρχεται σε 75% αντί του 60%, αποκλειστικά και
μόνο για το χρόνο ασφάλισης για τον οποίο η κράτηση υπολογίστηκε με το ποσοστό
εισφοράς 5%. Με τις διατάξεις αυτές του συνταξιοδοτικού νόμου 4387/2016, όπως
προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση αυτού, θεσπίσθηκε ένα νέο ενιαίο σύστημα
υπολογισμού της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων, το οποίο κατέλαβε και τις
εκκρεμούσες κατά το χρόνο θέσπισης των διατάξεων αυτών αιτήσεις χορήγησης της
συγκεκριμένης παροχής, από 1.9.2013 και εφεξής, σε όποιο στάδιο της διοικητικής
διαδικασίας και αν ευρίσκοντο κατά την έναρξη ισχύος του νόμου. Η απλοποίηση του
τρόπου υπολογισμού εφαρμόζεται και στο πλήθος των ΝΠΔΔ που αποδίδουν το
εφάπαξ βοήθημα του ν. 103/1975. Με το νομικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι την
εισαγωγή των νέων ρυθμίσεων προβλεπόταν η εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας,
για τον καθορισμό του οποίου λαμβάνονταν υπόψη τα έσοδα, η περιουσία κάθε
ασφαλιστικού οργανισμού και οι συνολικές αιτήσεις του έτους συνταξιοδότησης, με
συνέπεια, πάντα με την ίδια αιτιολογική έκθεση, να παρουσιάζονται πρακτικά
προβλήματα λειτουργίας και υπολογισμού του. Η εφαρμογή του, συνεπαγόταν την
κατάργηση της ανταποδοτικότητας των εισφορών, αφού ασφαλισμένοι, οι οποίοι
κατέβαλαν την ίδια εισφορά και για τα ίδια χρόνια ασφάλισης, θα ελάμβαναν
διαφορετικό ποσό εφάπαξ, αναλόγως των οικονομικών και στατιστικών δεδομένων
του έτους συνταξιοδότησής τους και ιδίως του αριθμού των αιτήσεων
συνταξιοδότησης του έτους αναφοράς. Ο συντελεστής βιωσιμότητας αποτελούσε
εγγενές πρόβλημα στον τρόπο υπολογισμού, όντας αντίθετος στην φύση του εφάπαξ
βοηθήματος, το οποίο χορηγείται μία φορά και όχι περιοδικά και αποσυνδεόταν από
τις καταβληθείσες εισφορές, εξαρτώντας την παροχή από το τυχαίο γεγονός του
αριθμού των αποχωρούντων από την υπηρεσία ή το επάγγελμα ή την εργασία κατά το
έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Η εφαρμογή του συντελεστή
βιωσιμότητας θα παραβίαζε την αρχή της ίσης μεταχείρισης καθώς θα προέκυπταν
εξαιρετικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ποσών που θα χορηγούνταν στους

ασφαλισμένους με μόνη αιτία διαφοροποίησης το έτος αποχώρησής τους. Εξάλλου, με
την εφαρμογή του θα προέκυπταν και αντικειμενικοί λόγοι καθυστέρησης, καθώς ο
ασφαλισμένος θα έπρεπε να περιμένει τουλάχιστον έως το πρώτο τρίμηνο του
επόμενου έτους για να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός του συντελεστή. Για τους
λόγους αυτούς, σύμφωνα και με την αρχή της ισονομίας, εισήχθη με τις
προαναφερθείσες ρυθμίσεις ένα σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της εφάπαξ
παροχής με ενιαίο τρόπο για όλους τους ασφαλισμένους, ήτοι τόσο για τους
ασφαλισμένους μέχρι την 31.12.1992 («παλαιούς ασφαλισμένους») όσο και για τους
ασφαλισμένους από την 1.1.1993 και μετά («νέους ασφαλισμένους»). Πλέον η εφάπαξ
παροχή αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων: α) το τμήμα που αντιστοιχεί για
τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 και β) το τμήμα που αντιστοιχεί για τα έτη
ασφάλισης μετά την 1.1.2014. Ειδικότερα, για το τμήμα για τα έτη ασφάλισης μέχρι
την 31.12.2013, για ασφαλισμένους οι οποίοι υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές
υπέρ του κλάδου, ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής τους, νοείται
ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβαν κατά τα πέντε τελευταία έτη έως
και τις 31.12.2013. Το ποσό της εφάπαξ παροχής θα προκύπτει βάσει των
καταβληθεισών εισφορών προσαρμοσμένο με πάγιο ποσοστό του 60% για τους
μισθωτούς, με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, αποσυνδεόμενο από τυχαία
κριτήρια, όπως αυτό του πλήθους των αιτήσεων συνταξιοδότησης κατά το έτος
αναφοράς. Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό
ποσό εισφοράς το ως άνω ποσοστό (60%) θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς
το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και
κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Στη συγκεκριμένη δε
περίπτωση, όπου από το ν. 103/1975 (άρθρο 2 παρ.1) προβλέπεται, για τους
υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει 10ετή τουλάχιστον υπηρεσία σε Ν.Π.Δ.Δ.,
κράτηση 5% επί των αποδοχών, το ποσοστό αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της
εφάπαξ παροχής έχει ορισθεί με το οικ.555/28.9.2016 έγγραφο της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής ότι θα ανέρχεται σε 75% αντί του 60%, αποκλειστικά και μόνο
για το χρόνο αυτό της ασφάλισης για τον οποίο επιβλήθηκε η αυξημένη εισφορά.
ΙΙΙ. Το άρθρο 48 του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 204) ορίζει ότι: «1. Ο χρόνος παραγραφής των χρηματικών
αξιώσεων κατά του ν.π.δ.δ. είναι πέντε ετών, εφ` όσον δεν ορίζεται άλλως υπό του
παρόντος. 2. (…) 3. Ο χρόνος παραγραφής των κατά του ν.π. αξιώσεων των
υπαλλήλων τούτου των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μετ` αυτού
συνδεομένων, εκ καθυστερουμένων αποδοχών ή άλλων πάσης φύσεως απολαυών ή
αποζημιώσεων εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι δύο ετών. 4. (…)». Εξ άλλου, το
άρθρο 49 του ιδίου νομοθετικού διατάγματος ορίζει ότι: «Η παραγραφή άρχεται από
του τέλους του οικονομικού έτους, καθ' ο εγεννήθη η αξίωσις και είναι δυνατή η
δικαστική αυτής επιδίωξις.» και στο άρθρο 51 ότι: «Φυλαττομένης της ισχύος των

ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηματικών αξιώσεων κατά του ν.π.
διακόπτεται μόνον: α) Δια της υποβολής της υποθέσεως εις το αρμόδιον
δικαστήριον ή εις διαιτητάς, οπότε άρχεται εκ νέου η παραγραφή από της
τελευταίας διαδικαστικής πράξεως των διαδίκων του δικαστηρίου ή των διαιτητών. β)
Δια της υποβολής προς το ν.π. αιτήσεως περί πληρωμής της απαιτήσεως, οπότε η
παραγραφή άρχεται εκ νέου από της χρονολογίας την οποίαν φέρει η έγγραφος
απάντησις της αρμοδίας δια την αναγνώρισιν ή την πληρωμήν της απαιτήσεως,
Αρχής. Εν περιπτώσει μη απαντήσεως η παραγραφή άρχεται μετά πάροδον
εξαμήνου από της χρονολογίας υποβολής της αιτήσεως. Υποβολή δευτέρας αιτήσεως
δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφήν. γ) Δια της εκδόσεως τίτλου πληρωμής». Το
προβλεπόμενο, εξάλλου, από τον ν.103/1975 εφ’ άπαξ χρηματικό βοήθημα δεν
αποτελεί μέρος των αποδοχών των υπαλλήλων ούτε «απολαβή», υπό την έννοια της
παροχής που δίνεται ως αντάλλαγμα για την προσφερόμενη εργασία ούτε αποτελεί
αποζημίωση λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού, αλλά έχει χαρακτήρα έκτακτης κατά
την αποχώρηση ή απόλυση του υπαλλήλου οικονομικής ενίσχυσής του από κεφάλαιο
το οποίο σχηματίζεται, κατ’ αρχήν, από κράτηση ποσοστού επί των αποδοχών όλων
των υπαλλήλων κατά την διάρκεια του χρόνου υπηρεσίας τους. Επομένως, η αξίωση
καταβολής του εφ’ άπαξ χρηματικού αυτού βοηθήματος δεν υπόκειται στην διετή,
αλλά στην πενταετή παραγραφή που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 48 του
ν.δ. 496/1974 (πρβ. Αποφάσεις Α.Π. 4/2001 Ολομ., 1726/2005, ΣτΕ 1503/2007,
Πράξη Ι Τμ. Ελ. Συν. 291/2007).
IV. Α. Στην κρινόμενη υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το
ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
προκύπτουν τα ακόλουθα: Η XXX, προσελήφθη αρχικά στο νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Αντίληψης
(Π.Ι.Κ.Π.Α.) με την 11/20.3.1984 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του
Π.Ι.Κ.Π.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για ένα εξάμηνο
και μετά από διαδοχικές επαναπροσλήψεις και παρατάσεις των συμβάσεών της
διορίσθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1579/1985, με την
31/26.9.1986 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Κ.Π.Α. (ΝΠΔΔ 187) ως τακτική υπάλληλος
κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Μετά από συνεχή υπηρεσία στο νομικό αυτό
πρόσωπο, με την Π4/Γ.Π.οικ.65666/8.7.2003 απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας (ΝΠΔΔ 214), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.10
του ν.3106/2008 (Α΄ 30), μετατάχθηκε από τον ΕΟΚΦ-ΠΙΚΠΑ με την ίδια σχέση
εργασίας σε συνιστώμενη με την παραπάνω απόφαση προσωποπαγή θέση του κλάδου
ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Κ.Β.). Από το ν.π.δ.δ. αυτό μετατάχθηκε, με την Π4/Γ.Π.65673/7.9.2005
απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΝΠΔΔ 230), που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.4 του ν.1199/1981 και του

άρθρου 3 παρ.3 του ν. 1288/1982, στο Γενικό Νοσοκομείο XXX «XXX» σε
προσωποπαγή ομοιόβαθμη θέση του ιδίου κλάδου που συνεστήθη με την απόφαση
αυτή. Αντίστοιχα, με την 401/21.3.2012 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής
Περιφέρειας XXX - XXX - XXX και XXX (XXX) η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρ. 24 του ν.3599/2007 (Α΄ 176) και του άρθρ. 7 του ν.3755/2009 (Α΄
52), μετατάχθηκε από προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
του Γενικού Νοσοκομείου XXX σε κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας και
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, στο Γενικό Νοσοκομείο XXX. Με τις
4375/8.11.2013 και 4747/2.12.2013, πρώτη και δεύτερη αίτηση, αντίστοιχα, υπέβαλε
την παραίτησή της για λόγους συνταξιοδότησης και με την 209/2.12.2013 πράξη της
αν. Διοικήτριας της Ν.Μ. XXX (XXX) λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση
από 2.12.2013. Ακολούθως, η ως άνω υπάλληλος, υπέβαλε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την από
3.12.2013 αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς και στη Νοσηλευτική Μονάδα XXX την
3382/23.6.2014 αίτηση για την χορήγηση σε αυτήν του εφάπαξ βοηθήματος του
ν.103/1975. Με την XXX/8624258/833/4.6.2014 συνταξιοδοτική πράξη του Β΄
Τμήματος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ της κανονίστηκε μηνιαία σύνταξη, πληρωτέα από
3.12.2013 και με την XXX/5525/2014/6.9.2016 απόφαση της Διευθύντριας του Τομέα
Προνοίας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων
(Τ.Π.Δ.Υ) της χορηγήθηκε εφάπαξ αποζημίωση 6.183,04 ευρώ, για το χρονικό
διάστημα που αποζημιώνει το Ταμείο αυτό, από 1.1.2006 έως 31.12.2013. Την
τελευταία αυτή απόφαση του Τ.Π.Δ.Υ προσκόμισε η ήδη συνταξιούχος υπάλληλος
στη Νοσηλευτική Μονάδα XXX και με την 455/24.1.2017 αίτησή της ζήτησε εκ νέου
να της καταβληθεί το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα του ν.103/1975 που της αναλογεί
κατά το χρονικό διάστημα που υπηρετούσε στο Π.Ι.Κ.Π.Α. (από 25.4.1984 έως
31.8.2003). Η αποζημίωσή της αυτή υπολογίσθηκε σε 16.648,00 ευρώ, καθώς ο μέσος
μισθός ασφάλισής της υπολογίσθηκε σε 1.289,51 ευρώ, ο συνολικός χρόνος
ασφάλισής της στο Π.Ι.Κ.Π.Α. ήταν 19 έτη και 35 ημέρες και για το μεν χρονικό
διάστημα από 25.4.1984 έως 31.12.1994 (10,68 έτη), όπου το ποσοστό της μηνιαίας
παρακράτησης ήταν 4% επί των τακτικών αποδοχών της, ο μέσος μισθός ασφάλισής
της πολλαπλασιάσθηκε επί 60% (1289,51 Χ 10,68 Χ 60% = 8.263,18 ευρώ), για δε το
χρονικό διάστημα από 1.1.1995 έως 31.8.2003 (8,67 έτη), όπου το ποσοστό της
μηνιαίας παρακράτησης ήταν 5% επί των τακτικών αποδοχών της ο μέσος μισθός
ασφάλισής της πολλαπλασιάσθηκε επί 75% (1289,51 Χ 8,67 Χ 75% = 8.385,04 ευρώ).
Προκειμένου το Νοσοκομείο να επιχορηγηθεί για την καταβολή της εφάπαξ αυτής
αποζημίωσης, με το 2064/3.4.2017 έγγραφο της Διοικητικής Διευθύντριας του
Γενικού Νοσοκομείου XXX υποβλήθηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Διεύθυνση
Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και με την Β2α/οικ.48921/26.6.2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας
επιχορηγήθηκε το Γενικό Νοσοκομείο XXX (Νοσηλευτική Μονάδα XXX) με το ποσό
αυτό. Στη συνέχεια, με την απόφαση της Συν.32η/Θ. 5ο/18.9.2018 του Διοικητικού

Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου XXX εγκρίθηκε η χορήγηση της εφάπαξ
αποζημίωσης, ποσού 16.648,00 ευρώ, στην πρώην υπάλληλό του XXX και για την
καταβολή της εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
Β. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙ της
παρούσας το Κλιμάκιο κρίνει ότι είναι νόμιμος ο υπολογισμός της εφάπαξ παροχής
της φερομένης ως δικαιούχου του χρηματικού εντάλματος σύμφωνα με το νέο
σύστημα υπολογισμού του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, καθώς αυτή εξήλθε από την
υπηρεσία της και υπέβαλε σχετική αίτηση χορήγησης του βοηθήματος αυτού μετά την
1.9.2013 (αποχώρησε από την υπηρεσία της την 2.12.2013 και υπέβαλε την από
23.6.2014 αίτηση για την χορήγηση σε αυτήν του εφάπαξ βοηθήματος). Όπως δε
προκύπτει από το άρθρο 35 παρ.5 του ιδίου νόμου, ο υπολογισμός των εφάπαξ
παροχών με το προγενέστερο σύστημα, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις που
διέπουν τον κάθε τομέα – κλάδο πρόνοιας, που αποδίδει το εφάπαξ βοήθημα του ν.
103/1975, αλλά και τις μειώσεις που έχουν επιβληθεί με το ν. 4093/2012, αφορούν σε
αιτήσεις για αποχωρήσεις μέχρι και την 31.8.2013, απορριπτομένου ως αβάσιμου του
σχετικού λόγου διαφωνίας του Επιτρόπου για την υποχρέωση περικοπής του ποσού
κατά 42,29%. Περαιτέρω, η αξίωση της ανωτέρω ασφαλισμένης για λήψη της
επίμαχης εφάπαξ παροχής, η οποία γεννήθηκε από την επομένη της ημερομηνίας
αποχώρησής της από την υπηρεσία (3.12.2013), σε κάθε περίπτωση δεν είχε υποπέσει,
κατά την ημερομηνία ενταλματοποίησης της οικείας δαπάνης (5.10.2018), στην
πενταετή παραγραφή της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.δ. 496/1974,
ανεξαρτήτως του γεγονότος της διακοπής της σχετικής προθεσμίας με την υποβολή
της 3382/23.6.2014 αίτησής της, αλλά και των συνεπειών που επέφερε στη δράση των
εμπλεκόμενων διοικητικών οργάνων η εισαγωγή του νέου συστήματος υπολογισμού
της εφάπαξ παροχής με τις ρυθμίσεις του άρθρου 35 του ν. 4387/2016.
V. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό
ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, αυτό θα μπορούσε να
θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου
βαρύνει.
Για τους λόγους αυτούς
Αποφαίνεται ότι το 135, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής,
του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο
XXX – Ν.Μ. XXX», ποσού 16.648,00 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί, για τους
αναφερόμενους στο σκεπτικό λόγους.

