ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΤΟ I΄ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 229/2019
Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Κλιμακίου Σταμάτιο Πουλή, Σύμβουλο, και τα
μέλη Κωνσταντίνο Δήμου, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων,
Ελευθερία Πρασιανάκη, Εισηγητή.
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Δικαστηρίου, στις 28 Ιουνίου 2019,
προκειμένου να αποφανθεί, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό XXX και του νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)» Δήμου XXX, σχετικά με τη θεώρηση του 1Β,
οικονομικού έτους 2019, χρηματικού εντάλματος πληρωμής, ποσού 412,74 ευρώ, του
άνω νομικού προσώπου.
Άκουσε την εισήγηση της Εισηγήτριας Ελευθερίας Πρασιανάκη.
Σκέφθηκε κατά το Νόμο.
Αποφάσισε τα ακόλουθα
Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό XXX,
με την 41/17.12.2018 πράξη επιστροφής, αρνήθηκε να θεωρήσει το 85Β, οικονομικού
έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 412,74 ευρώ, του νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)» Δήμου XXX. Το επίμαχο ένταλμα αφορούσε
στην καταβολή, στην υπάλληλο του άνω νομικού προσώπου με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, XXX, αναδρομικών αποδοχών α΄ εξαμήνου 2018,
κατόπιν ανακατάταξής της σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, λόγω αναγνώρισης,
μεταξύ άλλων, προϋπηρεσίας διανυθείσας στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
(αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία) με την επωνυμία «Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής
Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π.». Ως αιτιολογία της άρνησης θεώρησης ο
Επίτροπος προέβαλε ότι η Ε.Ψ.Ε.Π. δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 1
του ν. 4354/2015, διότι δεν επιχορηγείται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό
κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% του ετήσιου προϋπολογισμού της. Κατόπιν τούτου ο
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., αφού ακύρωσε το άνω χρηματικό ένταλμα λόγω λήξης του οικονομικού
έτους 2018, εξέδωσε στη θέση του το 1Β, οικονομικού έτους 2019, ισόποσο, το οποίο
υπέβαλε για θεώρηση υποστηρίζοντας, με το 1329/19.2.2019 έγγραφο της Διευθύντριας
Διοικητικού – Οικονομικού, τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης. Ωστόσο ο
Επίτροπος αρνήθηκε να το θεωρήσει, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την

άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 1.3.2019 έκθεση, προς το Κλιμάκιο
τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄ 52).
ΙΙ. 1. Α.Ο ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176),στο Κεφάλαιο Β΄ «Μισθολογικές
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν.
3429/2005 (A' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και, ειδικότερα, στην
παράγραφο 4 του άρθρου 11, όπως η περίπτωση α΄ αυτής αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110/1.8.2017), ορίζει ότι: «α. Ως
προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9, λαμβάνεται η
υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου ή ορισμένου χρόνου. (…) β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση
των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση
καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η
αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του
υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα
ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των
απαραίτητων δικαιολογητικών» και στο άρθρο 7 ότι: «1. Στις διατάξεις του παρόντος
υπάγονται (…) οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου: (…) στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που
ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης
κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της
πλειοψηφίας της Διοίκησής τους - ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του
ετήσιου προϋπολογισμού τους (…)».
Β. Με το ν. 4354/2015 επανακαθορίσθηκε το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων
που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό του πεδίο, μεταξύ των οποίων και οι υπάλληλοι με
σχέση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου, θεσπίσθηκε δε ως βασικός κανόνας ότι το ύψος του μισθού εξαρτάται από την
κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) και το μισθολογικό κλιμάκιο, στο οποίο κατατάσσεται
ο υπάλληλος βάσει των ετών υπηρεσίας και της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας του,
ενώ η περαιτέρω μισθολογική του εξέλιξη τελεί σε συνάρτηση με το χρόνο υπηρεσίας
που απαιτείται να διανυθεί για τη λήψη του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου. Έτσι, ο

υπάλληλος εισέρχεται στην υπηρεσία με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο της
κατηγορίας στην οποία ανήκει και για τη μισθολογική του εξέλιξη απαιτείται να
διανυθεί χρόνος υπηρεσίας τριών ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο, εάν ανήκει στην
κατηγορία ΔΕ ή ΥΕ, και δύο ετών, εάν ανήκει στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ, ενώ δύναται
να προσμετρηθεί προϋπηρεσία παρασχεθείσα στους αναφερόμενους στην παράγραφο 1
του άρθρου 7 φορείς, με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 4 του άρθρου
11. Μεταξύ των φορέων, η προϋπηρεσία στους οποίους δύναται να προσμετρηθεί,
περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7, τα
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), εφόσον εμπίπτουν σε κάποια από τις
κατηγορίες νομικών προσώπων που προβλέπονται από τη διάταξη αυτή. Συγκεκριμένα,
προκειμένου ένα ΝΠΙΔ να εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 7 παρ. 1 περ. στ΄,
θα πρέπει είτε (πρώτη κατηγορία) να ανήκει στο Κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ υπό την
έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας,
διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης του, κριτήρια που πρέπει να
πληρούνται σωρευτικά, είτε (δεύτερη κατηγορία) να επιχορηγείται τακτικά (δηλ. όχι
περιοδικά ή περιστασιακά), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του
(πρβλ. ΕΣ Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα 42/2017 και εκεί
παρατιθέμενη νομολογία, ΝΣΚ Γνωμ. 95/2019, 94/2016).
2. Α. Ο ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας
και άλλες διατάξεις» (Α΄96) ορίζει στο άρθρο 1, με τίτλο «Γενικές Αρχές Παροχής
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας», ότι: «1.Το Κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή
υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έχουν σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία,
την περίθαλψη, καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική
επανένταξη ενηλίκων, παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές αυτιστικού τύπου
και με μαθησιακά προβλήματα. 2.Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας διορθώνονται,
οργανώνονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
νόμου, με βάση τις αρχές της τομεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, της
προτεραιότητας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της
αποιδρυματοποίησης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής
επανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης
και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας», στο
άρθρο 3, με τίτλο «Τομείς Ψυχικής Υγείας – Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής Υγείας
στους τομείς Ψυχικής Υγείας», ότι: «1.Οι Υγειονομικές Περιφέρειες διαιρούνται σε
Τομείς Ψυχικής Υγείας (Το. Ψ.Υ.). με κριτήρια γεωγραφικά και πληθυσμιακά, στους
οποίους εντάσσονται Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) που οργανώνονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2. (…) 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας και του τυχόν κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού ορίζονται οι Μονάδες
Ψυχικής Υγείας που εντάσσονται και λειτουργούν σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας. Οι
Μονάδες αυτές είναι: α) Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που ανήκουν στα νοσοκομεία του

ν.δ. 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α’) και του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α’), οι Μονάδες
Ψυχικής υγείας που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα(…). β. (…)», στο άρθρο 4, όπως η παράγραφος 5 αυτού έχει
αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 4213/2013, ότι: «1.Μονάδες
Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) είναι τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα Ιατροπαιδαγωγικά
Κέντρα, τα Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά
Ιατρεία, οι Κινητές Μονάδες, τα Ψυχιατρικά Τμήματα Ενηλίκων ή Παίδων και Εφήβων
Γενικών Νοσοκομείων ή Περιφερειακών Νοσοκομείων, οι Πανεπιστημιακές
Ψυχιατρικές Κλινικές Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων, τα Πανεπιστημιακά
Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας και οι
Πανεπιστημιακές Μονάδες που έχουν ως αντικείμενο την ψυχική υγεία, τα Ψυχιατρικά
Νοσοκομεία ή Παιδοψυχιατρικά Νοσοκομεία, οι ιδιωτικές Κλινικές, τα Κέντρα
Εξειδικευμένης Περίθαλψης, οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, τα Ειδικά
Κέντρα ή οι Ειδικές Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης και οι Κοινωνικοί
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης.2. (…) 3.(…) 4. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας,
οποιασδήποτε νομικής μορφής, υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας ως προς τον τρόπο παροχής ψυχιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών
ψυχικής υγείας, στον τρόπο άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού και
εκπαιδευτικού έργου και γενικά στον τρόπο λειτουργίας τους. 5. Για τις Μονάδες
Ψυχικής Υγείας που έχουν συσταθεί από νοσοκομεία του ν.δ. 2592/1953 και του ν.
1397/1983 ή από Μονάδες Ψυχικής Υγείας που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
επιχορηγούνται εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο, η εποπτεία
εκτείνεται στον τρόπο διοίκησης, στην οικονομική τους διαχείριση και στις υπηρεσίες
ψυχικής υγείας που παρέχουν προς τον πληθυσμό. Για τις ανάγκες αποτελεσματικής
εποπτείας και ελέγχου κάθε μορφής, των μονάδων ψυχικής υγείας της παρούσας
παραγράφου, η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας
τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο, με δεδομένα που αφορούν στις μονάδες ψυχικής
υγείας και στους ωφελούμενους από τις υπηρεσίες αυτών. Συγκεκριμένα, για τις
μονάδες ψυχικής υγείας, τηρούνται στο Υπουργείο Υγείας κατ’ ελάχιστον, στοιχεία για
τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των μονάδων, αναλυτικά στοιχεία εργαζομένων,
καθώς και οικονομικά στοιχεία κάθε μορφής, ενώ για τους ωφελούμενους και
προκειμένου, να καθίσταται δυνατή η κάθε μορφής επιχορήγηση ή πληρωμή εν όλω ή
εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο συσχετιζόμενη με αυτούς, θα τηρούνται κατ’
ελάχιστον στοιχεία ταυτοποίησης των ωφελουμένων (ΑΜΚΑ), δημογραφικά στοιχεία,
στοιχεία διενεργούμενων θεραπευτικών ή μη πράξεων συσχετιζόμενων τόσο με
πληρωμές ή επιχορηγήσεις του Δημοσίου ως άνω, όσο και με τους εργαζόμενους που
παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Οι μονάδες του πρώτου εδαφίου υποχρεούνται στην
τήρηση των κατ’ ελάχιστα αναφερόμενων, στο προηγούμενο εδάφιο, στοιχείων σε
διακριτό, έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο, στην έδρα της μονάδας, τα οποία, θα πρέπει

να διατίθενται σε επιτόπιους ελέγχους και εφόσον ζητούνται, θα αποστέλλονται, έντυπα
και ηλεκτρονικά, στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η
επεξεργασία τους και η εν συνεχεία, καταβολή κάθε μορφής επιχορήγησης ή
πληρωμής, εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από το Δημόσιο, συσχετιζόμενη με
κάθε ωφελούμενο», στο άρθρο 4Α, με τίτλο «Διοικητικός και οικονομικός διαχειριστικός έλεγχος, παρακολούθηση της ποιότητας και έλεγχος υλοποίησης των
υπηρεσιών», που προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4272/2014 (Α΄145) και στο οποίο
προστέθηκε παράγραφος 5 με την παράγραφο 2 του άρθρου 8ου του ν. 4542/2018 (Α΄
95), ότι: «1.α. Για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που έχουν συσταθεί από νοσοκομεία
του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 ή που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
επιχορηγούνται εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο, η κατά την
παράγραφο 5 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου εποπτεία εκτείνεται σε διοικητικό και
οικονομικό-διαχειριστικό έλεγχο, έλεγχο και παρακολούθηση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών και έλεγχο πιστοποίησης της υλοποίησης των δηλούμενων
υπηρεσιών. β. (…) 5. Ο έλεγχος των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων των νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν Μονάδες
Ψυχικής Υγείας, διενεργείται από ορκωτούς λογιστές. (…)», στο άρθρο 11 με τίτλο
«Μονάδες Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό ή μη Τομέα», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, ότι: «1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα αποκλειστικά
Κέντρων Ημέρας, Προστατευμένων Διαμερισμάτων, Οικοτροφείων, Ξενώνων, Ειδικών
Κέντρων Κοινωνικής Επανένταξης και Ειδικών Μονάδων Αποκατάστασης και
Επαγγελματικής Επανένταξης και ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών. Από νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιτρέπεται η λειτουργία και
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να
λειτουργεί περισσότερες από μία Μ.Ψ.Υ. με ξεχωριστές άδειες. Οι μονάδες αυτές των
φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντάσσονται στον αντίστοιχο Τομέα
Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.)», 2. (…) 3. (…) Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.)
δύνανται να συνάπτουν, μετά την απόκτηση της άδειας ίδρυσης, συμβάσεις με
ασφαλιστικούς οργανισμούς, με τις οποίες μεταξύ άλλων ρυθμίζονται τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και η διαδικασία για την καταβολή των νοσηλίων από τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς στις Μ.Ψ.Υ. Στη σύμβαση που υπογράφεται καθορίζεται
ως χρόνος έναρξης καταβολής του ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου του
άρθρου 13 του ν. 2716/1999 η επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του
φορέα Ν.Π.Ι.Δ. προς τον Ασφαλιστικό Οργανισμό. (…) Η παρούσα ρύθμιση αφορά τα
φυσικά και νομικά πρόσωπα τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού δικαίου. Οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ των Μ.Ψ.Υ. και των
ασφαλιστικών οργανισμών, καθορίζονται στις άδειες ίδρυσης των Μ.Ψ.Υ. (…)» και
στο άρθρο 13, με τίτλο «Πόροι των Μονάδων Ψυχικής Υγείας», όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει, ότι: «1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται
μέσα σε τρεις (3) μήνες από της δημοσιεύσεως του παρόντος, καθορίζεται ειδικό
νοσήλιο, για τις μονάδες και προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, τις
υπηρεσίες νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ’ οίκον και τα Κέντρα
Εξειδικευμένης Περίθαλψης, των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 11.2. Με την αυτή ή όμοια
απόφαση καθορίζεται το ποσοστό του ειδικού νοσηλίου το οποίο αποδίδεται στη
Φιλοξενούσα Οικογένεια και στον ασθενή του προστατευμένου Διαμερίσματος. 3. Με
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας παρέχεται οικονομική
ενίσχυση στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας και για τα ανασφάλιστα, οικονομικά αδύνατα
άτομα με ψυχικές διαταραχές, που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου υγείας
και πρόνοιας. 4. (…)5. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες εντάσσονται στους Τομείς
Ψυχικής Υγείας δικαιούνται του ειδικού νοσηλίου της παραγράφου 1 του παρόντος και
των πόρων της παραγράφου α΄ του άρθρου 28 του ν. 2519/1997 για την καταβολή των
αμοιβών και των εξόδων του προσωπικού τους και των συνεργατών τους για την
παροχή υπηρεσιών σε άτομα με ψυχικές διαταραχές. (…)». Εξάλλου, με την
Υ5β/ΓΠ/οικ.35724/2002 (Β΄485) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Υγείας και Πρόνοιας
καθορίστηκε το ύψος του ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου των Μονάδων Ψυχικής
Υγείας των άρθρων 6, 7, 9 και 10 του ν. 2716/99, που λειτουργούν ως οργανικές
μονάδες, μεταξύ άλλων, και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ανωτέρω νόμου, ανάλογα με το είδος
των παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών. Το νοσήλιο αυτό υπολογίζεται κατά
ημέρα και ασθενή και καταβάλλεται βάσει συμβάσεων που υπογράφονται με τους
οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, στις οποίες καθορίζονται τα δικαιολογητικά και
ο τρόπος απόδοσής του. Τέλος, στο άρθρο 28 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Α΄165) ορίζεται ότι:
«Πόροι των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας κυρίως είναι: α) Η ετήσια
επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων. β) (…)».
Β. Με τις διατάξεις ν. 2716/1999 ορίστηκε ότι την ευθύνη για την παροχή των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας φέρει το Κράτος, με στόχο την πρόληψη, διάγνωση,
θεραπεία, περίθαλψη, καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική
επανένταξη ενηλίκων, παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές. Περαιτέρω, με τον
ίδιο νόμο αναδιοργανώθηκε και εκσυγχρονίστηκε το σύστημα παροχής υπηρεσιών
ψυχικής υγείας, που συντελείται μέσω των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.). Οι
Μονάδες αυτές, τα είδη των οποίων προσδιορίζονται ειδικότερα στην παράγραφο 1 του
άρθρου 4 του νόμου αυτού, εντάσσονται στους Τομείς Ψυχικής Υγείας, που αποτελούν

διοικητική διαίρεση, με γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια, επιτρέπεται δε η
ίδρυση και λειτουργίας τους, μεταξύ άλλων, και από φυσικά πρόσωπα και νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, με τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2716/1999. Εξάλλου, οι Μ.Ψ.Υ. οποιασδήποτε
νομικής μορφής υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ως
προς τον τρόπο παροχής των ψυχιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, τον τρόπο άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού και
εκπαιδευτικού έργου και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους. Επιπλέον, σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του άρθρου 4 και το άρθρο 4α, για τις Μ.Ψ.Υ. που ανήκουν σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται εν όλω ή εν μέρει, άμεσα
ή έμμεσα από το Ελληνικό Δημόσιο, η εποπτεία επεκτείνεται και στον διοικητικό και
οικονομικό – διαχειριστικό έλεγχό τους, ενώ προβλέπεται και ο έλεγχος των ετήσιων
απολογιστικών τους στοιχείων από ορκωτούς ελεγκτές. Τέλος, με τις διατάξεις του
άρθρου 13 του ν. 2716/1999 θεσπίζονται οι πόροι των Μ.Ψ.Υ., μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται, ειδικά για τις μονάδες που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η ετήσια επιχορήγηση από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, του άρθρου 28, περίπτωση
α΄, του ν. 2519/1997, και το κοινό ενοποιημένο νοσήλιο, που καταβάλλεται από τους
οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, με τους οποίους οι Μ.Ψ.Υ. συνάπτουν
συμβάσεις, στις οποίες καθορίζονται ειδικότερα τα δικαιολογητικά και ο τρόπος
απόδοσής του. Το ειδικό αυτό νοσήλιο, που καταβάλλεται γενικά σε όλες τις Μ.Ψ.Υ.,
οποιασδήποτε νομικής μορφής (Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Γενικά Νοσοκομεία, Κέντρα
Ψυχικής Υγείας, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)
αποτελεί αντίτιμο για την παροχή υπηρεσιών νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής
υγείας στους ασφαλισμένους (επί παραδείγματι καλύπτει τα έξοδα διαμονής και
νοσηλείας, τα φάρμακα και τρόφιμα, τα είδη ένδυσης – υπόδησης και υγιεινής και τις
δαπάνες εκπαίδευσης, ψυχολογικής υποστήριξης και ψυχαγωγίας των ασθενών) και όχι
κρατική επιχορήγηση, υπολογίζεται δε ανά ημέρα και ωφελούμενο ασθενή, κατά τα
προβλεπόμενα στην Υ5β/ΓΠ/οικ.35724/2002 (Β΄485) απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Υγείας και
Πρόνοιας.
ΙΙΙ. Α. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που
συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής προκύπτουν τα ακόλουθα:
Με το από 8.4.2003 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εταιρειών
του Πρωτοδικείου XXX με αριθμό 172/2003, συμφωνήθηκε, μεταξύ των δώδεκα (12)
συμβαλλόμενων αρχικών μελών, που ήταν όλα φυσικά πρόσωπα, η σύσταση αστικής
εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής
Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π.» (εφεξής η εταιρεία) και έδρα τα XXX. Σκοπός
της εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άνω συμφωνητικό, στο οποίο ενσωματώθηκε το

καταστατικό της, μεταξύ άλλων η βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με
ψυχοκοινωνικά προβλήματα και η πλήρης επανένταξή τους στην κοινότητα μέσω της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης, της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών και
της εφαρμογής πρακτικών καταπολέμησης πάσης φύσεως διακρίσεων και κοινωνικού
αποκλεισμού. Μεταξύ δε των στόχων της περιλαμβάνεται «η παρέμβαση με κάθε
νόμιμο μέσο για την βελτίωση των παρεχόμενων στα άτομα με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής
πρόνοιας, της καθημερινής διαβίωσης (διατροφή, στέγη, εργασία, διαπροσωπικές
σχέσεις, ψυχαγωγία)» και «η παροχή καινοτόμων ποιοτικών υπηρεσιών που να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες όσων πλήττονται από ψυχοκοινωνικά προβλήματα (…)»,
μέσω, μεταξύ άλλων, της σύστασης και λειτουργίας δομών στέγασης για άτομα με
ψυχοκοινωνικά προβλήματα (οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα)
και δομών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης για άτομα με
ψυχοκοινωνικά προβλήματα (κέντρα ημέρας, λέσχες κ.λπ.) και της υλοποίησης
προγραμμάτων της ευρωπαϊκής ένωσης αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 5 του καταστατικού
της εταιρείας, την ιδιότητα του τακτικού μέλους μπορούν να αποκτήσουν ν.π.ι.δ.,
ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα, επαγγελματικά σωματεία, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. του Νομού
XXX, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως κοινωνικοί
λειτουργοί, ψυχολόγοι, ιατροί ή δικηγόροι. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7, η
εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση των μελών με θητεία τεσσάρων (4) ετών. Για την συγκρότησή του,
εξάλλου, σε σώμα, το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,
Γενικό Γραμματέα και Οικονομικό Επόπτη. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του
καταστατικού, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, εφόσον
παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον των μελών της, ενώ, σύμφωνα με το
άρθρο 13, η περιουσία της αποτελείται από τις εισφορές των μελών της, τις δωρεές και
τις κάθε είδους επιχορηγήσεις αυτών ή τρίτων και τα αποκτηθέντα από τη λειτουργία
της περιουσιακά στοιχεία. Το εν λόγω καταστατικό τροποποιήθηκε με σειρά
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μελών της, που καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο
Εταιρειών του Πρωτοδικείου XXX. Από Πρακτικά αυτά Γενικών Συνελεύσεων, στις
οποίες υπήρχε νόμιμη απαρτία, παραστάθηκε δηλαδή τουλάχιστον η πλειοψηφία, αν όχι
το σύνολο των μελών της, δοθέντος ότι ελήφθη απόφαση τροποποίησης του
καταστατικού, προκύπτει ότι από τη σύστασή της μέχρι σήμερα η πλειοψηφία
τουλάχιστον, αν όχι το σύνολο των μελών της είναι φυσικά πρόσωπα και δεν
περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών κρατικός φορέας ή φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης.
Εξάλλου, το πρώτο Δ.Σ. της εταιρείας ορίστηκε με το άρθρο 18 του αρχικού
καταστατικού. Η φερόμενη ως δικαιούχος του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος
πληρωμής, κατά το χρονικό διάστημα από 31.10.2013 έως 28.2.2017, απασχολήθηκε
αδιαλείπτως, δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, στην άνω

εταιρεία, με την ειδικότητα ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού. Στις 15.9.2017, η εν λόγω
υπάλληλος προσλήφθηκε, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής
Αγωγής – Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου XXX, με την ίδια ως άνω ειδικότητα ΤΕ
Κοινωνικού Λειτουργού, ενώ με την 6246/22.9.2017 αίτησή της προς τον εν λόγω
ν.π.δ.δ. ζήτησε την αναγνώριση του ως άνω χρόνου προϋπηρεσίας της στην Ε.Ψ.Ε.Π.,
καθώς και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας της, κατά το διάστημα από 10.3.2011 έως
9.5.2011, στο ΚΑΠΗ XXX. Ακολούθως, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Κρίσεως
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού XXX, με το 11/2018 πρακτικό (αριθμός
γνωμ.230/30.8.2018), γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας
που πραγματοποίησε η υπάλληλος στο ΚΑΠΗ XXX, για το διάστημα από 10.3.2011
έως 9.5.2011 (50 ημερομίσθια, ήτοι 0 έτη, 2 μήνες και 0 ημέρες), και στην Ε.Ψ.Ε.Π.,
μόνο, όμως, για το διάστημα από 31.10.2013 έως 31.12.2015 (651 ημερομίσθια, ήτοι 2
έτη, 2 μήνες και 1 ημέρα), με την αιτιολογία (ως προς την προϋπηρεσία στην Ε.Ψ.Ε.Π.)
ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 και, αναφορικά με τη
νομική φύση της Ε.Ψ.Ε.Π., κατ’ επίκληση της 266/18.9.2017 βεβαίωσης απασχόλησης
της Ε.Ψ.Ε.Π., στην οποία ο Πρόεδρός της βεβαιώνει ότι πρόκειται περί Ν.Π.Ι.Δ.,
τακτικά επιχορηγούμενου από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισμού του, επομένως υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης στ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015. Εξάλλου, δεν αναγνωρίστηκε η
προϋπηρεσία της για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 28.2.2017, κατ’ επίκληση
της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4354/2015 για την αναστολή της
μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του εν
λόγω νόμου. Ακολούθησε η 7587/18.10.2018 απόφαση του Προέδρου του
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., με την οποία της αναγνωρίστηκε ως χρόνος προϋπηρεσίας για τη
μισθολογικής της εξέλιξη, με οικονομικά αποτελέσματα από 1.1.2018, χρονικό
διάστημα, συνολικά, 2 ετών, 4 μηνών και 1 ημέρας, και εντάχθηκε η υπάλληλος, από
1.1.2018, στο 2ο ΜΚ, με πλεονάζοντα χρόνο 0 έτη, 4 μήνες και 1 ημέρα. Κατόπιν
τούτου, εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, με το οποίο της
καταβάλλονται αναδρομικά αποδοχές α΄ εξαμήνου 2018, λόγω κατάταξής της σε
ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, μετά την αναγνώριση της άνω προϋπηρεσίας της. Με
την έκθεση διαφωνίας, ο Επίτροπος προβάλλει ότι είναι μη νόμιμη η αναγνώριση της
προϋπηρεσίας της υπαλλήλου στην Ε.Ψ.Ε.Π., δοθέντος ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια
της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 και, ειδικότερα,
διότι η Ε.Ψ.Ε.Π. δεν επιχορηγείται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά
ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού της, ως εκ τούτου η εντελλόμενη
δαπάνη είναι μη νόμιμη.
Β. Με τα δεδομένα αυτά και με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία, το Κλιμάκιο κρίνει
ότι η Ε.Ψ.Ε.Π. πράγματι δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του

ν. 4354/2015. Και τούτο, διότι δεν ανήκει στο Κράτος ή σε ΟΤΑ υπό την έννοια της
επίτευξης δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της
πλειοψηφίας της Διοίκησής της, κριτήρια που, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να
συντρέχουν σωρευτικά. Έτσι, αν και μπορεί να θεωρηθεί ότι η Ε.Ψ.Ε.Π. επιδιώκει
κοινωφελή σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος συνίσταται στην παροχή
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και επιπλέον τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Υγείας, εντούτοις δεν ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθόσον τα μέλη του
Διοικητικού της Συμβουλίου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, η
πλειοψηφία των οποίων είναι ιδιώτες. Εξάλλου, ούτε στην δεύτερη κατηγορία της
περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 μπορεί η Ε.Ψ.Ε.Π. να ενταχθεί των
τακτικά επιχορηγούμενων, σε ποσοστό τουλάχιστον του 50% του ετήσιου
προϋπολογισμού της, από τον κρατικό προϋπολογισμό νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που προσκόμισε η Ε.Ψ.Ε.Π., στα
οποία παρατίθενται τα συνολικά έσοδά της, ανά πηγή χρηματοδότησης, κατά τα
κρίσιμα έτη 2013, 2014 και 2015, εφόσον κατά τα έτη αυτά διανύθηκε η προς
αναγνώριση προϋπηρεσία (πρβλ. ΝΣΚ Γνωμ. 95/2019) της φερόμενης ως δικαιούχου
υπαλλήλου, προκύπτει ότι σε κανένα από τα έτη αυτά η επιχορήγηση του Υπουργείου
Υγείας προς την Ε.Ψ.Ε.Π. (πρόκειται για την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του
άρθρου 13 του ν. 2617/1999, σε συνδυασμό με την περίπτωση α΄ του άρθρου 28 του ν.
2519/1997) δεν ανήλθε σε ποσοστό τουλάχιστον 50% των ετήσιων εσόδων της.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τους προσκομισθέντες πίνακες εσόδων, η
επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας προς την
Ε.Ψ.Ε.Π. ανήλθε, κατά το έτος 2013, σε 822.162,00 ευρώ, έναντι συνολικών εσόδων
της Ε.Ψ.Ε.Π. 2.960.221,11 ευρώ, κατά το έτος 2014, σε 616.549,42 ευρώ, έναντι
συνολικών εσόδων 1.931.736,92 ευρώ, και κατά το έτος 2015, σε 511.569,24 ευρώ,
έναντι συνολικών εσόδων 1.687.839,02 ευρώ (το 50% των εσόδων αυτών ανέρχεται σε
1.480.110,55 ευρώ για το έτος 2013, 965.868,46 ευρώ για το έτος 2014 και 842.919,51
ευρώ για το έτος 2015). Εξάλλου, δεν είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη τα ποσά που
καταβλήθηκαν κατά τα ίδια έτη στην Ε.Ψ.Ε.Π. από τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΟΠΥΥ,
ΟΓΑ, ΙΚΑ) ως ειδικό ενοποιημένο νοσήλιο, εφόσον η εν λόγω πληρωμή δεν συνιστά
τακτική επιχορήγηση, αλλά αντίτιμο για την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους
ασφαλισμένους των ταμείων αυτών, βάσει συμβάσεων που συνάπτει η Ε.Ψ.Ε.Π., ως
Μ.Ψ.Υ., με τα εν λόγω ταμεία. Ομοίως δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη το ποσό που
καταβάλλεται από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων, εφόσον και στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται
περί τακτικής επιχορήγησης, αλλά περί χρηματοδότησης για την υλοποίηση
συγκεκριμένων προγραμμάτων. Ούτε, τέλος, από το 29005/26.3.2013 έγγραφο του
Υπουργείου Υγείας προκύπτει ότι η Ε.Ψ.Ε.Π. χρηματοδοτείται τακτικά, σε ποσοστό
άνω του 50% του προϋπολογισμού της, από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου
Υγείας, μολονότι αυτή περιλαμβάνεται μεταξύ των αποδεκτών του, διότι από το

έγγραφο αυτό προκύπτει ότι εντάσσονται στις ρυθμίσεις του Δεύτερου Κεφαλαίου του
ν. 4024/2011 οι εργαζόμενοι στις Μ.Ψ.Υ. που ανήκουν σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, εφόσον, δηλαδή υπό την προϋπόθεση, ότι επιχορηγούνται τακτικά και σε
ποσοστό άνω του 50% από τον προϋπολογισμό του Υπουργού Υγείας και όχι σε κάθε
περίπτωση. Εν κατακλείδι, εφόσον από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν προκύπτει ότι
κατά τα κρίσιμα έτη 2013, 2014 και 2015 η κρατική επιχορήγηση της Ε.Ψ.Ε.Π.
υπολειπόταν του 50% των ετήσιων εσόδων της, δεν πρόκειται για Ν.Π.Ι.Δ. της
περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 και δεν μπορεί να
αναγνωριστεί η διανυθείσα σε αυτή προϋπηρεσία της φερόμενης ως δικαιούχου του
ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος. Ως εκ τούτου είναι μη νόμιμη η κατάταξή της σε
ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο και η λήψη αναδρομικών αποδοχών, ενόψει και του
γεγονότος ότι ο λοιπός χρόνος προϋπηρεσίας που της αναγνωρίστηκε στο ΚΑΠΗ XXX,
διάρκειας 2 μηνών, δεν επαρκεί για τη λήψη επόμενου μισθολογικού κλιμακίου.
ΙV. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό
ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι μη νόμιμη και αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Αποφαίνεται ότι το 1Β, οικονομικού έτους 2019, χρηματικό ένταλμα πληρωμής,
ποσού 412,74 ευρώ, του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. δεν πρέπει να θεωρηθεί.

