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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επί του υποβληθέντος από τη Δ.Ε.Υ.Α. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
και Αποχέτευσης) προς την Ε.Δ.Ε.Υ.Α (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης και Αποχέτευσης) με αριθμό πρωτοκόλλου 1319/25-09-2020
ερωτήματός σας σχετικά με το «Εάν για υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. με την
ειδικότητα ΔΕ Ταμίας μπορεί να του καταβληθεί άλλο επίδομα στη
μισθοδοσία εκτός των προβλεπόμενων όπως ορίζεται από το Ενιαίο
Μισθολόγιο;»

Η απάντηση που προσήκει κατά τη γνώμη μας είναι η κάτωθι:

***

Ι. Νομοθετικό πλαίσιο
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 περ. στ‘ του ν. 4354/2015, ο οποίος
ρυθμίζει τα θέματα του Νέου Ενιαίου Μισθολογίου, «στις διατάξεις του
παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι
υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των Νομικών Προσώπων
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Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
σε Ο.Τ.Α.».
Βάσει του άρθρου 1 του ιδρυτικού νόμου των Δ.Ε.Υ.Α. (ν. 1069/1980)
«Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)
αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου
252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α` 114) έχουν κοινωφελή και μη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής
οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές
διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν.
3852/2010 (Α` 87).
Επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του Νέου Ενιαίου Μισθολογίου
εμπίπτουν και οι Δ.Ε.Υ.Α. ως Ν.Π.Ι.Δ. ανήκοντα στα Νομικά Πρόσωπα
των Δήμων.
Στο άρθρο 14 του ν. 4354/2015 προβλέπεται ο βασικός μηνιαίος μισθός
των υπαλλήλων. «1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της Υ.Ε.
κατηγορίας ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ. Ο μηνιαίος
βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται
με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει
από τον πολλαπλασιασμό των 780 ευρώ με το συντελεστή 0,0551. Το
προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ.
2. Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε.
προσδιορίζονται με βάση το ποσό των 780 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο
με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην
πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δ.Ε.
Τ.Ε.
Π.Ε.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
1,10
1,33
1,40

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως άνω κατηγοριών
διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού
που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 780 ευρώ με
τους ως άνω συντελεστές και στη συνέχεια με το συντελεστή 0,0699 για
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τη Δ.Ε. κατηγορία, 0,0530 για τη Τ.Ε. κατηγορία και 0,0540 για την Π.Ε.
κατηγορία.»

Εν συνεχεία στα άρθρα 15,16,18,19 του ιδίου νόμου ο νομοθέτης ορίζει
το είδος των επιδομάτων και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν
οι δικαιούχοι. Τα ορισθέντα εκ του νόμου επιδόματα είναι η
οικογενειακή παροχή, το επίδομα θέσης ευθύνης, το επίδομα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και το επίδομα
απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών.

«Άρθρο 15
Οικογενειακή παροχή
1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν
στις διατάξεις του παρόντος νόμου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή
παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως
εξής:
Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για
άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα
τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ
για ένα (1) τέκνο, σε εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο (2) τέκνα,
σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία (3) τέκνα, σε εκατόν
εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα (4)τεκνα και
προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
«Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλληλο με
τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση
βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική
τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος
του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από
τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση η
οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος
κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου.».
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Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από
γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν
υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον
φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.
2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα
μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται
μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την
απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον
οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από
τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.».
3. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά
περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η
Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή
σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
4. Η παροχή του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται στους Γενικούς
Γραμματείς Υπουργείων.

« Άρθρο 16
Επίδομα θέσης ευθύνης
1. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο
χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης
οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
(α) Προϊστάμενοι Διοίκησης:
(αα) Γενικοί και Υπηρεσιακοί Γραμματείς: χίλια τετρακόσια (1.400)
ευρώ.»
αβ) Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου και Ειδικοί
Γραμματείς Υπουργείου, χίλια εκατόν πενήντα (1.150) ευρώ.
αγ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθμού,
εξακόσια (600) και πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ αντίστοιχα.
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αδ) Προϊστάμενοι Γενικών
Διευθύνσεων
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, χίλια (1.000) ευρώ.

και

Συντονιστές

αε) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι των πολιτικών
γραφείων των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών, τετρακόσια
πενήντα (450) ευρώ.
αστ) Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια πενήντα (350)ευρώ.
αζ) Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.
«αη. Διοικητής Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, εξακόσια
πενήντα (650) ευρώ.
αθ. Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας, τετρακόσια
πενήντα (450) ευρώ.»

β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:
αα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900) ευρώ.
ββ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.
γγ) Οργανωτικοί Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
δδ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
εε) Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
στστ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών
Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, Ειδικών
Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και
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Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, τριακόσια (300) ευρώ ή,
εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και
Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις διαθέτουν εκατόν είκοσι
(120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια
πενήντα (350) ευρώ.
ζζ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
τριακόσια (300) ευρώ.
ηη) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), δημόσιων Ι.Ε.Κ., Ειδικών Γυμνασίων,
Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και
ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών
Κέντρων και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης του
ΟΑΕΔ., διακόσια πενήντα (250) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120)
τουλάχιστον μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον
μαθητές, τριακόσια (300) ευρώ.
θθ) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, Σ.Δ.Ε.
«, δημόσιων Ι.Ε.Κ. και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης
του ΟΑΕΔ.» Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι
των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
ιι) Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών
σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών, εκατόν πενήντα (150)
ευρώ.».
γ) Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας των Νοσοκομείων,
«διακόσια ενενήντα (290) ευρώ»

2. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος
απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, κατά τη διάρκεια
θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο χρονικό
διάστημα άνω του ενός (1) μήνα, το επίδομα θέσης ευθύνης
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καταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί νόμιμα χρέη αναπληρωτή,
μέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του.
3. Στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής
μονάδας το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή,
από την έναρξη της αναπλήρωσης.
4. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόματος από δύο (2)
βαθμίδες καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη
βαθμίδα.
5. Για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Θ. του κεφαλαίου Α`
του ν. 3429/2005, οι οποίοι κατέχουν θέση ευθύνης που δεν αντιστοιχεί
στα ανωτέρω οριζόμενα, εκδίδεται απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου
Υπουργού, με την οποία οι εκάστοτε θέσεις ευθύνης, σύμφωνα με τον
οργανισμό του φορέα, αντιστοιχίζονται με τις προβλεπόμενες από τις
διατάξεις της παραγράφου 1. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής
υπουργικής απόφασης δεν είναι δυνατή η καταβολή του συγκεκριμένου
επιδόματος.

« Άρθρο 18
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
1. Συστήνεται Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή
πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση από
κοινού
με
τους
συναρμόδιους
φορείς
βραχυπρόθεσμου,
μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την
πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των
φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές
συνθήκες εργασίας.
2. Αναφορικά με το καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας, έργο της Επιτροπής είναι ιδίως:
α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την
έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους
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εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου
απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της
φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους,
β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του
ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,
γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα
ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων
εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα
έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω
κριτήρια.
3. Αναφορικά με την πρόληψη και προστασία από παράγοντες
κινδύνου στους χώρους εργασίας, η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεπικουρούμενη από την Επιτροπή και το
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), εκπονεί βραχυπρόθεσμο,
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο για την κατά το δυνατόν
άμβλυνση των ανωτέρω παραγόντων κινδύνου και την εγκαθίδρυση και
εμπέδωση των αναγκαίων συνθηκών πρόληψης και προστασίας των
εργαζομένων.
4. Επί τη βάσει του έργου της όπως αυτό περιγράφεται στις παρ. 2 και
3, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ των προστατευτικών
και προληπτικών μέτρων για τους εργαζόμενους και του νέου
συστήματος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας και περιλαμβάνει στην πρότασή της ρυθμίσεις για τακτικές
αναφορές και συμπερίληψη στις σχετικές βάσεις δεδομένων των
μέτρων προστασίας και πρόληψης και της τυχόν επίπτωσής τους στο
καταβαλλόμενο επίδομα.
5. Η Επιτροπή αποτελείται από δεκαεπτά (17) τακτικά μέλη και τα
αναπληρωματικά αυτών, εκ των οποίων τέσσερις (4) ιατρούς
Ε.Σ.Υ./Δημόσιας Υγείας κατάλληλων ειδικοτήτων, δύο (2) εκπροσώπους
του Υπουργείου Εσωτερικών, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου
Οικονομικών, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, τρεις (3)
εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον από τη
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Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, δύο (2) Επιθεωρητές
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Ινστιτούτου
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).
6. Η Επιτροπή επικουρείται από δύο (2) γραμματείς, που προέρχονται
από το Υπουργείο Οικονομικών.
7. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2690/1999
(Α` 45) και συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Υγείας, η οποία εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από τη
δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η συγκρότηση και επιμέρους
λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής.
9. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στις
περιπτώσεις α` και β` και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση,
συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη σύμφωνα με την ως άνω
περιγραφή του έργου της, στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις
30.5.2018, καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της
εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι
Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και παρέχουν σχετικές
οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών, η Επιτροπή οφείλει να
ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ. γ` της παρ. 2 και να
υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις
31.10.2020. Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας, με την υπ` αρ.
2/14511/0004/12.3.2018 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 728ΖΗ-Μ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει
τροποποιηθεί με τις υπ` αρ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗΑΞ0) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται
ως την ως άνω ημερομηνία.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Υγείας προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι
όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της
Επιτροπής της παρ. 1.Η απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την
υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής της παράγραφος 1.
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11. Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
συνεπικουρούμενη από την Επιτροπή και το Σ.Ε.Π.Ε.:
α) καταρτίζει, έως τις 30.5.2018, βραχυπρόθεσμο σχέδιο, καταγράφει
την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με την πρόληψη των
παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων, στους
οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες
εργασίας, και συμπεριλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες, τυχόν
ισχύοντα μέτρα, καθώς και πρόταση για την επεξεργασία περαιτέρω
πληροφοριών και μέτρων που μπορούν να ληφθούν άμεσα προκειμένου
να αμβλυνθεί η έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνα και ανθυγιεινά
περιβάλλοντα εργασίας και καταχώρισή τους στις σχετικές βάσεις
δεδομένων, τα οποία θα εφαρμοστούν έως τον Ιανουάριο του 2019,
β) υποβάλλει στους συναρμόδιους Υπουργούς, έως τον Ιανουάριο του
2019, προς υιοθέτηση και εφαρμογή μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο σχέδιο, κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς, στους
οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες
εργασίας,
γ) αναλαμβάνει συνεχή δράση στους τομείς της προστασίας και
πρόληψης με τη συλλογή και κατηγοριοποίηση των σχετικών
πληροφοριών, την ανάπτυξη καλών πρακτικών και μηχανισμών
παρακολούθησης της εφαρμογής τους.
12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 10, το επίδομα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται
στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του
παρόντος.
13. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία
«κλάδος» και «ειδικότητα» της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή» μέχρι τις 14.3.2018.
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων μέχρι την
ημερομηνία αυτή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
παύει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018.
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14. Η οικ. 2/16519/0022/24.2.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β` 465) εφαρμόζεται κατ` αντιστοιχία και
στο προσωπικό των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) του άρθρου 106
του ν. 4461/2017 (Α` 38), από την έναρξη της λειτουργίας τους.
Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό των Μονάδων Υγείας που ανήκουν
στην Α.Ε.Μ.Υ. από τη δημοσίευση του παρόντος. Το προσωπικό των
προηγούμενων εδαφίων εντάσσεται στην κατηγορία Α` της ανωτέρω
απόφασης».
15. Στα μέλη και τους γραμματείς της Επιτροπής του παρόντος άρθρου,
η οποία συγκροτήθηκε κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου
396 του ν. 4512/2018 (Α` 5) όπως ισχύει, καθορίζεται, από την
ημερομηνία συγκρότησης, αποζημίωση κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α` 176) με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών. Η απόφαση αυτή ισχύει έως 31.10.2020.»

«Άρθρο 19
Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών
Το επίδομα των απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών της παρ. 2
του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στους
δικαιούχους που προέβλεπε η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του
ίδιου ως άνω νόμου, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί μέχρι τις
31.3.2016 καθορίζονται εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη
χορήγηση του ως άνω επιδόματος με κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της
νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών.»
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Πέραν των επιδομάτων, που ρητώς ο νόμος απαριθμεί στα άρθρα
15,16,18 και 19, βάσει του άρθρου 32 του ν. 4354/2015 διατηρείται,
επίσης, η καταβολή ορισμένων συγκεκριμένων επιδομάτων που
προβλέπονταν σε παλαιότερα νομοθετήματα και τα οποία αφορούν
ως επί το πλείστον σε μετατάξεις - μεταθέσεις υπαλλήλων σε
παραμεθόριες – απομακρυσμένες και «προβληματικές» περιοχές.
(«Πέραν των προβλεπόμενων αποδοχών και επιδομάτων του παρόντος,
εξακολουθούν να καταβάλλονται τα επιδόματα, αμοιβές και
αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 20 του ν. 2606/ 1998 (Α` 89), της παρ. 22 του άρθρου 9 του ν.
2266/1994 (Α` 218) και της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 3528/2007 (Α`
26), καθώς και των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/ 1999 (Α` 16).»)
Ειδικότερα στο άρθρ. 20 παρ. 2 του ν.2606/1998 ορίζεται ότι : «Στους
υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., τακτικούς και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που μετατίθενται σε υπηρεσία
προβληματικής περιοχής, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, το
οποίο καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.»
Στο άρθρ. 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994 ορίζεται ότι: «Ειδικά για την
κάλυψη κενών θέσεων δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. των
παραμεθόριων περιοχών, οι μετατάξεις είναι δυνατό να γίνονται
ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώμη
υπηρεσιακών συμβουλίων. Η μετάταξη αυτή γίνεται με κοινή απόφαση
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των συναρμόδιων
υπουργών. Ειδικά, για νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων και
φυλακτικό προσωπικό φυλακών, η διαδικασία μετάταξης δεν
προωθείται χωρίς πλήρως αιτιολογημένη βεβαίωση του αρμόδιου
διευθυντή και της διοίκησης του νοσοκομείου ή του αντίστοιχου
διευθυντή των φυλακών ότι η μετάταξη ουδεμία επιφέρει συνέπεια για
τη λειτουργία της υπηρεσίας του, λαμβανομένης υπόψη και της
διάταξης της παραγράφου 25 τού παρόντος, προσαπαιτουμένης
πάντοτε και της σύμφωνης απόφασης του οικείου υπουργού. Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 18 και 19 του παρόντος
άρθρου. Ως παραμεθόριες περιοχές για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου και μόνο νοούνται οι καθοριζόμενες από το ν. 287/1976,
καθώς και περιοχές των νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων,
Θεσπρωτίας και Κέρκυρας, που θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των
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Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εθνικής
Οικονομίας.
Στους μετατασσόμενους κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου
σε παραμεθόριες περιοχές καταβάλλονται όλα τα προβλεπόμενα από
την ισχύουσα νομοθεσία για μεταθέσεις έξοδα και αποζημιώσεις,
καθώς και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, καθοριζόμενη με κοινή
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Η
δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της υπηρεσίας, στην οποία
μετατάσσεται ο υπάλληλος. Ο πέραν της τριετίας χρόνος υπηρεσίας που
διανύεται σε παραμεθόριες περιοχές υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη
χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.»
Παρομοίως και στο άρθρ. 72 παρ. 4 του ν. 3528/2007 ορίζεται ότι:
«Στους μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές κατά τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου παρέχονται όλα τα προβλεπόμενα από τη
νομοθεσία οικονομικά ή άλλα υπηρεσιακά κίνητρα, καθώς επίσης και τα
εκάστοτε προβλεπόμενα έξοδα Μετάθεσης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει
τον προϋπολογισμό εξόδων της υπηρεσίας, στην οποία μετατάσσεται ο
υπάλληλος.»
Τέλος τα άρθρα 34 και 34α του ν. 2682/1999 παρέχουν κάποιες
διευκολύνσεις για ορισμένους υπαλλήλους στα πλαίσια του
«εκσυγχρονισμού συστήματος και αναβάθμισης υπηρεσιών εναέριας
κυκλοφορίας».
ΙΙ. Επί του ερωτήματος
Εκ των παρατεθέντων διατάξεων του ν. 4354/2015 ως εφαρμοστέου
νόμου για τις Δ.Ε.Υ.Α. σχετικά με τα μισθολογικά ζητήματα των
υπαλλήλων τους, προκύπτει από την γραμματική ερμηνεία του άρθρ.
32 ότι τα μοναδικά επιδόματα, των οποίων η καταβολή οφείλεται
στους δικαιούχους υπαλλήλους είναι τα επιδόματα οικογενειακής
παροχής, θέσης ευθύνης, επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και
απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών (άρθρ. 15,16,18,19 ν.
4354/2015). Επιπροσθέτως, το άρθρ. 32 προβλέπει τη διατήρηση
καταβολής ορισμένων επιδομάτων, τα οποία ερείδονται σε
παλαιότερα νομοθετήματα και τα οποία, όπως προελέχθη, στην
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πλειονότητά τους αφορούν σε μετατάξεις - μεταθέσεις υπαλλήλων σε
παραμεθόριες – απομακρυσμένες - «προβληματικές» περιοχές και τα
οποία επιδόματα λειτουργούν ως υπηρεσιακά - οικονομικά κίνητρα
για τους μετατασσομένους υπαλλήλους.
Εφόσον, λοιπόν, ο υπάλληλος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
και Αποχέτευσης με την ειδικότητα ΔΕ Ταμία δεν είναι δικαιούχος
κάποιου εκ των περιοριστικώς θεσμοθετημένων στο άρθρ. 32 του ν.
4354/2015 επιδομάτων, συνάγεται ότι δε δικαιούται άλλο πρόσθετο
επίδομα.

Αθήνα, 02/10/2020
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάνος Ζυγούρης
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