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      ΘΕΜΑ: «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού κατόπιν ανάκλησης της  
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                  143/2020  για χρονικό διάστημα από 01-02-2015 έως και 30-04-2020» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    1 7 5 / 2 0 2 0  

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά 

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-

2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-
2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 344/1968 με τις οποίες 
ορίζεται ότι χρηματικά ποσά αρχεωστήτως καταβληθέντα από δήμους 
και κοινότητες αναζητούνται εντός προθεσμίας πέντε ετών από τη λήξη 
του οικ. έτους, εις ο ανάγονται σε βάρος των υπόχρεων. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4354/2015 
5. Την υπ’ αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών  «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 (176/Α΄). 

6. Την υπ’ αριθμ.  143/03-04-2020 Απόφαση Δημάρχου με θέμα 
«Ανάκληση της αριθ. 169/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημάρχου 
και επανακατάξη υπαλλήλου μας ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» 

7. Το αριθ. 30/20-06-2019 Φύλλο Ελέγχου Εντάλματος, του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, Υπηρεσία Επιτρόπου στην έδρα του Νομού 

Σερρών, με το οποίο μας δίνονται οδηγίες σχετικά με την μη αναγνώριση 
της προϋπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού από την Δημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 3491/2006, στις οποίες δεν 
προβλέπεται η αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας στο Ν.Π.Ι.Δ. 
όπου υπηρετούσε ο υπάλληλος του Δήμου μας ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ του 
ΧΧΧΧΧΧ. 

8. Τις αναλυτικές μισθολογικές καταστάσεις αναδρομικών ετών 
αρχεωστήτως  εισπραχθέντων από 01-02-2015 έως 31-12-2015 και από 
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01-01-2016 έως 31-12-2017 από τις οποίες προκύπτει ότι ο ανωτέρω 
υπάλληλος του Δήμου θα πρέπει να επιστρέψει τα ποσά 296,67€ και 
1.511,28€ αντίστοιχα, ήτοι συνολικά το ποσό των χιλίων οκτακοσίων 
επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (296,67+1511,28=1.807,95€). 

9. Τις αναλυτικές μισθολογικές καταστάσεις αναδρομικών για τα 
διαστήματα, από 01-012018 έως 29-02-2020 και από 01-03-2020 έως 
και 30-04-2020, από τις οποίες προκύπτει ότι ο ανωτέρω υπάλληλός 
μας, έχει να παίρνει αναδρομικά τα ποσά των 1.014,00€ και 78,00€ 
αντίστοιχα για τα παραπάνω διαστήματα, ήτοι συνολικά χίλια ενενήντα 
δύο ευρώ (1.014,00 +78,00=1.092,00€), από την κατάταξή του σε 
ανώτερο κλιμάκιο σύμφωνα με την αριθ. 143/2020 απόφαση του 
Δημάρχου. 
 

 
                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Τον καταλογισμό στον υπάλληλο του Δήμου μας, ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,  του αχρεωστήτως καταβληθέντος  ποσού των 
επτακοσίων δεκαπέντε ευρών και ενενήντα πέντε λεπτών (715,95 €). 
Στο ποσό αυτό δεν αναλογεί φόρος, καθόσον ο ανωτέρω υπάλληλος, 
ανήκει σε ειδική κατηγορία με αναπηρία τουλάχιστον 80% και δεν 
φορολογείται. 

2. Το αρχικό ποσό του καταλογισμού ανέρχεται στα χίλια  οκτακόσια 
επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (1.807,95€) και συμψηφιζόμενο 
με το ποσό των χιλίων ενενήντα δύο ευρώ (1.092,00€) που έχει να 
λαμβάνει από την κατάταξή του σε ανώτερο κλιμάκιο, το ποσό που 
μένει για καταλογισμό ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων δεκαπέντε 
ευρών και ενενήντα πέντε λεπτών (Ληφθέντα 1.807,95 - Δικαιούμενα 
1.092,00 = Επιστροφή 715,95 €).  

3. Το παραπάνω ποσό των επτακοσίων δεκαπέντε ευρών και ενενήντα 
πέντε λεπτών (715,95€) θα παρακρατηθεί εφάπαξ χωρίς 
προσαυξήσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 
4354/2015, χωρίς να μπορεί να επικαλεστεί τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 24 του Ν. 4354/2015, από τον βασικό μισθό του μηνός 
Μαΐου 2020  διότι με την με αριθμ. πρωτ.822208 (6825)/10-01-
2020 Απόφαση του εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Σερρών) έχει εγκριθεί η απόσπασή του 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Σερρών). 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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