
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

       ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

       ΑΔΑ: 

       Αζήλα,  20 - 7 - 2016 

   Αξηζ. πξση. : 2/66451/0026   

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
& ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΟΔΗΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

ΣΜΗΜΑ 
Σαχ. Δ/νση    : Πανεπιστημίου 37 
Σαχ. Κώδ.      : 101 65   ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες :  
Σηλέφωνο     : 210 3338405 
FAX              :  
 
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ  

& ΔΗΜΟΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 
Δ/ΝΗ  : ΤΝΣ/ΜΟΤ & ΕΛΕΓΦΟΤ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 
              ΔΗΜΟΙΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ  
TMHMA: A,Β,Γ 

 
Σαχ. Δ/νση    : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 
Σαχ. Κώδ.      : 115 26  ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες :  
Σηλέφωνο     : 210 69 87 705 
FAX              : 210 69 87 730 
 

 
 
ΠΡΟ:   Ως πίλαθας αποδεθηώλ 
 
 
 
           
 

 
 
ΘΕΜΑ : «Παροτή οδεγηώλ (γηα επίισζε ηοσ δεηήκαηος ποσ έτεη προθύυεη) 
αλαθορηθά κε ηο τρόλο παραγραθής ηες αποδεκίφζες ηοσ άρζροσ 55 ηοσ 
π.δ/ηος 410/1988» 
 

 Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ Υπεξεζία καο, αλαθνξηθά κε 
ηελ έλαξμε θαη ην ρξόλν παξαγξαθήο ηεο απνδεκίσζεο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ π.δ/ηνο 
410/1988 (Α.191), ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:  
 

  1.  α. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 140, παξ. 1 ηνπ λ. 4270/2014 (Α.143), 
νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαηά ηνπ Δεκνζίνπ, πιελ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Δηαδηθαζίαο [λ. 4174/2013     
(Α. 170)], παξαγξάθεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο, εθόζνλ από άιιε γεληθή 
ή εηδηθή δηάηαμε δελ νξίδεηαη βξαρύηεξνο ρξόλνο παξαγξαθήο απηήο. 

        β. Πεξαηηέξσ, ζηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη όηη ε απαίηεζε 
νπνηνπδήπνηε ησλ κε ζρέζε δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ ππαιιήισλ ηνπ Δεκνζίνπ, 
πνιηηηθώλ ή ζηξαηησηηθώλ, θαη` απηνύ, πνπ αθνξά ζε απνδνρέο ή άιιεο θάζε 
θύζεσο απνιαβέο απηώλ ή απνδεκηώζεηο, έζησ θαη αλ βαζίδεηαη ζε παξαλνκία ησλ 
νξγάλσλ ηνπ Δεκνζίνπ ή ζηηο πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ δηαηάμεηο, 
παξαγξάθεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε δηεηίαο από ηε γέλεζή ηεο. 

 

   2.  α. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48, παξ. 1 ηνπ λ.δ/ηνο 496/1974 
(Α.204) ν ρξόλνο παξαγξαθήο ησλ ρξεκαηηθώλ αμηώζεσλ θαηά ηνπ λ.π.δ.δ. είλαη 
πέληε εηώλ, εθόζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιόγσ λ.δ/ηνο. 
         β. Σηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη όηη ν ρξόλνο παξαγξαθήο 
ησλ θαηά ηνπ λ.π. αμηώζεσλ  ησλ  ππαιιήισλ ηνπ πνπ ζπλδένληαη κε απηό κε ζρέζε 
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δεκνζίνπ ή  ηδησηηθνύ  δηθαίνπ, από θαζπζηεξνύκελεο απνδνρέο ή άιιεο πάζεο 
θύζεσο απνδνρέο ή απνδεκηώζεηο από αδηθαηνιόγεην πινπηηζκό είλαη δύν εηώλ. 
 
    3. α. Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 49, παξ. 1 ηνπ λ. 993/1979 (Α.281), όπσο απηό 
θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν 55 παξ. 1 ηνπ π.δ/ηνο 410/1988, θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο 
ππνινγηζκνύ ηεο απνδεκηώζεσο ιόγσ απνιύζεσο ή θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο 
εξγαζίαο πξνζσπηθνύ πνπ ππεξεηεί κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ζην 
Δεκόζην, ηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα ινηπά Ννκηθά Πξόζσπα 
Δεκνζίνπ Δηθαίνπ.  
        β. Πεξαηηέξσ, ε παξάγξαθνο 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ (ή 55 παξ. 4 ηνπ π.δ/ηνο 
410/1988) νξίδεη όηη ην πξνζσπηθό ηνπ Δεκνζίνπ θαη ησλ ΝΠΔΔ πνπ δελ ππάγεηαη 
γηα ηε ρνξήγεζε ζύληαμεο ζηελ αζθάιηζε ηνπ Δεκνζίνπ, όηαλ ζπκπιεξώζεη ηηο 
πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο γήξαηνο, κπνξεί λα απνρσξεί από ηελ 
ππεξεζία ιακβάλνληαο ην επηθνπξηθά αζθαιηζκέλν ην 40% θαη ην κε επηθνπξηθά 
αζθαιηζκέλν ην 50% ηεο απνδεκίσζεο πνπ νξίδεηαη από ηελ παξ. 1 ηνπ αλσηέξσ 
άξζξνπ. 
 
   4. Σύκθσλα κε ηε λνκνινγία (1359/2015 ΑΠ) ε απνδεκίσζε ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 
993/1979 (πνπ θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν 55, παξ. 1 ηνπ π.δ/ηνο 410/1988) δελ 
είλαη κέξνο ησλ απνδνρώλ ησλ ππαιιήισλ νύηε "απνιαβή", ππό ηελ έλλνηα ηεο 
παξνρήο πνπ δίδεηαη σο αληάιιαγκα γηα ηελ πξνζθεξόκελε εξγαζία, νύηε απνηειεί 
απνδεκίσζε ιόγσ αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ, αιιά έρεη ραξαθηήξα έθηαθηεο θαηά 
ηελ απνρώξεζε ή απόιπζε ηνπ ππαιιήινπ νηθνλνκηθήο ελίζρπζήο ηνπ. Επνκέλσο, 
ε αμίσζε θαηαβνιήο ηεο σο άλσ απνδεκηώζεσο δελ ππόθεηηαη ζηε δηεηή παξαγξαθή 
πνπ πξνβιέπεηαη από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 48 παξ. 3 ηνπ Ν.Δ. 496/1974 αιιά 
ζηελ πεληαεηή παξαγξαθή πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ παξ. 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ      
(Οι ΑΠ 4/2001, ΑΠ 1726/2005, 556/2011, 1065/2002). 
 
   5. Καηόπηλ απηώλ θαη επεηδή, ζύκθσλα κε ηε λνκνινγία,  ε απνδεκίσζε ηνπ 
άξζξνπ 49 ηνπ λ. 993/1979 (όπσο απηό θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν 55, παξ. 1 ηνπ 
π.δ/ηνο 410/1988) έρεη ραξαθηήξα έθηαθηεο θαηά ηελ απνρώξεζε ή απόιπζε ηνπ 
ππαιιήινπ νηθνλνκηθήο ελίζρπζήο ηνπ θαη δελ απνηειεί κέξνο ησλ απνδνρώλ ηνπ, 
νύηε ΄΄απνιαβή΄΄, ππό ηελ αλσηέξσ έλλνηα, ε αμίσζε θαηαβνιήο ηεο αλσηέξσ 
απνδεκηώζεσο δελ ππόθεηηαη ζηε δηεηή αιιά ζηελ πεληαεηή παξαγξαθή.  
Επηζεκαίλεηαη όηη ν ρξόλνο παξαγξαθήο ηεο αλσηέξσ απαίηεζεο αξρίδεη από ην 
ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο κέζα ζην νπνίν γελλήζεθε θαη είλαη δπλαηή ε δηθαζηηθή 
ηεο επηδίσμε (αξζ. 141 λ. 4270/2014).  
 
  

  
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
Ι ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  

1. Όια ηα Υπνπξγεία 
α. Γξαθεία θ.θ. Υπνπξγώλ 
β. Γξαθεία θ.θ. Αλ. Υπνπξγώλ 
γ. Γξαθεία θ.θ. Υθππνπξγώλ 
δ. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ θαη Εηδηθώλ Γξακκαηέσλ 
ε. Δ/λζεηο Δηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ 
  (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνύζα                               
    ζε όινπο ηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο)  
2. Απνθεληξσκέλεο Δηνηθήζεηο 
α. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ 
β. Δ/λζεηο Δηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ 
3. Πεξηθέξεηεο  
α. Γξαθεία θ.θ. Πεξηθεξεηαξρώλ 
β. Γξαθεία θ.θ. Αληηπεξηθεξεηαξρώλ 
γ. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Δ/ληώλ Εζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
δ. Δ/λζεηο Δηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ 

            
              Με εληοιή Αλαπι. Τποσργού  

Ο Γεληθός Γρακκαηέας           
                            Φ. Κοσηεληάθες 
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4. Όιεο ηηο ΥΔΕ θαη ην Εηδηθό Λνγηζηήξην ζην ΥΠ.ΕΘ.Α  
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  

    Ειεγθηηθό Σπλέδξην  
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 
2. Γξαθείν θ. Αλαπι. Υπνπξγνύ 
3. Γξαθείν θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέσλ 
4. Γξαθείν θ.θ. Γεληθώλ Δηεπζπληώλ 
5. Όιεο νη Δηεπζύλζεηο ηεο Κ.Υ. ηνπ Υπνπξγείνπ 
6.Δηεύζπλζε Εηζνδεκαηηθήο Πνιηηηθήο   
7.Δηεύζπλζε Σπληνληζκνύ θαη Ειέγρνπ Εθαξκνγήο 
   Δεκνζηνινγηζηηθώλ Δηαηάμεσλ (3) 
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