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ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ

Δπί ηνπ πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Υ.Α., κε αξηζκ. πξση. εηζ. 1819/10-5-2012,
από ηε Γ.Δ.Υ.Α., ππνβιεζέληνο εξσηήκαηνο.

ΔΡΩΣΑΣΑΗ:
«Οη Γ.Δ.Υ.Α., νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31
Ν.4024/2011, ην νπνίν νξίδεη αλώηαην όξην κεληαίσλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ
ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο ζα πξέπεη λα εθαξκόζνπλ αλαινγηθά ηελ ΚΥΑ απηή
(δεδνκέλνπ όηη δελ πξνβιέπεηαη ε ηζρύο ηεο θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα
νξηδόκελα από ηελ παξ.1 άξζξνπ 31 Ν.4024/2011 ΝΠΙΓ), δειαδή
νθείινπλ λα δηαπηζηώζνπλ αλ απαζρνινύλ εξγαδνκέλνπο κε ηηο εηδηθόηεηεο
πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ πην πάλσ ΚΥΑ , ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο εληάμνπλ
ζηελ αλάινγε θαηεγνξία θαη λα ηνπο θαηαβάινπλ ην πνζό πνπ πξνβιέπεηαη
γηα ηελ θάζε θαηεγνξία, ή πξέπεη λα πεξηνξίζνπλ ην επίδνκα κέρξη ην
αλώηαην πνζό ησλ 150 επξώ κεληαίσο (πνπ θαζνξίζηεθε γηα ηελ
θαηεγνξία Α), νη δε εηδηθόηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ην δηθαηνύληαη ζα
είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ νηθεία ΣΣΔ;»
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*******
Δπί ηνπ σο άλσ ππνβιεζέληνο εξσηήκαηνο έρσ λα ζεκεηώζσ ηα εμήο:
1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.4024/2011, «Σύζηεκα βαζκνινγηθώλ
πξναγσγώλ θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο ησλ ππαιιήιωλ ηνπ θξάηνπο,
ηωλ ΟΣΑ Α θαη Β βαζκνύ θαη άιιωλ θνξέωλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα
θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο,
«Πεδίν εθαξκνγήο
1. Σηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ ππάγνληαη νη κόληκνη θαη
δόθηκνη πνιηηηθνί ππάιιεινη θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ (ΙΓΑΦ):
α) ηνπ Γεκνζίνπ,
β) ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) πξώηνπ θαη δεύηεξνπ
βαζκνύ,
γ)

ησλ

Ννκηθώλ

Πξνζώπσλ

Γεκνζίνπ

Γηθαίνπ

(Ν.Π.Γ.Γ.),

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Οξγαληζκνύ Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ (Ο.Γ.Α).
Δπίζεο ππάγνληαη:
α) νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
β) νη ππάιιεινη ηεο Γξακκαηείαο ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη Δηζαγγειηώλ, ησλ
Έκκηζζσλ Υπνζεθνθπιαθείσλ θαη Κηεκαηνινγηθώλ Γξαθείσλ ηεο ρώξαο,
γ) νη ηαηξνί ππεξεζίαο ππαίζξνπ θαη νη κόληκνη αγξνηηθνί ηαηξνί,
δ) νη ππάιιεινη ηεο Βνπιήο, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηνλ
Καλνληζκό ηεο, θαη ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο κε ηελ επηθύιαμε
ησλ νξηδνκέλσλ ζην π.δ. 351/1991 (ΑΊ 21), όπσο ηζρύεη,
ε) νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρώλ, ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ,
ζη) νη ππάιιεινη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλώζεσλ Γήκσλ (Π.Δ.Γ.), ηεο
Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη ηεο Έλσζεο
Πεξηθεξεηώλ Διιάδνο (ΔΝ.Π.Δ.),
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δ) νη ππάιιεινη θαη, κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ, νη
ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο Αλαηνιηθήο
Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηνπ Φξηζηνύ, ησλ εμνκνηνύκελσλ πξνο απηά θαηά
ηελ παξάγξαθν 3, ηνπ άξζξνπ 63, ηνπ λ.3801/2009 (Α` 163) ησλ ινηπώλ
εθθιεζηώλ, δνγκάησλ θαη θαηά ην άξζξν 13 ηνπ Σπληάγκαηνο γλσζηώλ
ζξεζθεηώλ, πνπ επηβαξύλνπλ ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό.
2. Υπάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί πνπ δελ εκπίπηνπλ επζέωο ζηηο δηαηάμεηο
ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ην πξνζσπηθό ηεο Δζληθήο Υπεξεζίαο
Πιεξνθνξηώλ, θαζώο θαη νη θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ή ιεηηνπξγώλ πνπ
ππάγνληαη ζην Πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο Β` ηνπ λ.
3205/2003 (Α` 297) εμαηξνύληαη από ην Πεδίν εθαξκνγήο ηωλ
δηαηάμεωλ ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 17».
2. Σύκθσλα κε ην α.31 ηνπ λ.4024/2011, «1. α) Σηα λνκηθά πξόζσπα
ηδησηηθνύ δηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.) πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή
ζε Ο.Τ.Α., θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνύ ή δεκόζηνπ ή
απηνδηνηθεηηθνύ ζθνπνύ, επνπηείαο, δηνξηζκνύ θαη ειέγρνπ ηεο
πιεηνςεθίαο ηεο Γηνίθεζεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γεληθώλ θαη
Τνπηθώλ Οξγαληζκώλ Δγγείσλ βειηηώζεσλ, ή επηρνξεγνύληαη ηαθηηθά,
ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, από πόξνπο ησλ σο άλσ θνξέσλ
θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο, θαζώο θαη ησλ
ινηπώλ δεκόζησλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκώλ θαη αλώλπκσλ εηαηξεηώλ,
πνπ ππάγνληαη ζην Πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α`
ηνπ λ. 3429/2005 (Α` 314) όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3899/2010 (Α` 212), κε εμαίξεζε ηα Ν.Π.Ι.Γ.
ηνπ λ. 3864/2010 (Α` 119) "θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
3986/2011" (Α` 152), εθαξκόδεηαη αλώηαην όξην κέζνπ θαηά θεθαιή
θόζηνπο ακνηβώλ πξνζωπηθνύ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο επόκελεο
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παξαγξάθνπο. Τν θαιιηηερληθό πξνζσπηθό ησλ θνξέσλ ηεο πεξίπησζεο
γ` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ παξόληνο λόκνπ δελ ππάγεηαη
ζηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ.…
3. Γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνπο θνξείο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1α κε ζρέζε
εξγαζίαο ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ην αλώηαην όξην ηωλ κεληαίωλ
ηαθηηθώλ απνδνρώλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία ΥΔ, ΓΔ, ΤΔ
θαη ΠΔ ηζνύηαη κε ην αληίζηνηρν αλώηαην όξην πνπ πξνθύπηεη θαη`
εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ γηα ηνπο
ππαιιήινπο κε αληίζηνηρε ζρέζε εξγαζίαο (ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ
ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ) ζην Γεκόζην…..».
3. Σύκθσλα κε ηελ κε αξ. πξση. ΔΓΓΔΚΟ 2073/18-11-2011 Δγθύθιην
ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ, επί ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ α.31 ηνπ λ.4024/2011,
«Καη’ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, ην αλώηαην όξην ησλ κεληαίσλ
ηαθηηθώλ απνδνρώλ θάζε εθπαηδεπηηθήο θαηεγνξίαο (ΥΔ, ΓΔ, ΤΔ, ΠΔ)
γηα εξγαδόκελνπο κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ
ηζνύηαη κε ην αληίζηνηρν αλώηαην όξην πνπ πξνθύπηεη θαη’ εθαξκνγή
ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ θεθαιαίνπ Β ηνπ ίδηνπ λόκνπ γηα ηνπο ππαιιήινπο
κε αληίζηνηρε ζρέζε εξγαζίαο ζην Γεκόζην. Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή
ηεο δηάηαμεο απηήο ζα πξέπεη νη εηαηξείεο λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ
αλαδηάξζξσζε ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπο κε ηέηνην ηξόπν , ώζηε ην αλώηαην
όξην απνδνρώλ πνπ κπνξεί λα θηάζεη ν ππάιιεινο θάζε εθπαηδεπηηθήο
θαηεγνξίαο λα κελ ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην απνδνρώλ ηεο
αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθήο θαηεγνξίαο ζην Γεκόζην.
Π.ρ. Γηα ππάιιειν ΥΔ θαηεγνξίαο, ην αλώηαην όξην απνδνρώλ είλαη ην
πνζό ησλ 1.331,00 επξώ. Αληίζηνηρα γηα ππάιιειν ΠΔ θαηεγνξίαο ην
αλώηαην πνζό ησλ κεληαίσλ απνδνρώλ ηνπ κπνξεί λα δηακνξθσζεί ζηα
2.409,00 επξώ.
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Τα αλσηέξσ αλώηαηα όξηα κπνξνύλ λα πξνζαπμάλνληαη

κε ην

ζπλππνινγηζκό ηωλ επηδνκάηωλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην θεθάιαην Β ηνπ
ίδηνπ λόκνπ γηα ην Γεκόζην, ηα νπνία είλαη ην νηθνγελεηαθό (αξ. 17), ην
αλζπγηεηλό ή επηθίλδπλεο εξγαζίαο (αξ. 15 παξ.1), ην επίδνκα
απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ (αξ. 15 παξ. 2), ην επίδνκα ζέζεο επζύλεο
(αξ. 18) θαη ηα νπνία θαηαβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζε όζνπο
εξγαδόκελνπο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο θαη κόλν κέρξη ηνπ
αληίζηνηρνπ νξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε επίδνκα γηα ην Γεκόζην.
Π.ρ. Γηα ππάιιειν ΥΔ θαηεγνξίαο κε έλα παηδί ζε ΓΔΚΟ ή ζε ΝΠΙΓ ην
αλώηαην ύςνο ησλ ηαθηηθώλ κεληαίσλ απνδνρώλ ηνπ κπνξεί λα
αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ (1.331,00 + 50,00=)1.381,00 επξώ, δηόηη
απηό είλαη ην αληίζηνηρν αλώηαην όξην απνδνρώλ πνπ πξνβιέπεηαη γηα
ηνλ ππάιιειν ίδηαο εθπαηδεπηηθήο θαηεγνξίαο κε έλα παηδί ζην
Γεκόζην….».
4. Σύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ α.15 ηνπ λ.4024/2011, «Άξζξν 15. 1.
Δθηόο από ην βαζηθό κηζζό ηνπ ππαιιήινπ, δύλαηαη λα ρνξεγεζεί
επίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ
εθαηόλ πελήληα (150) επξώ κεληαίσο. Οη δηθαηνύρνη ηνπ ελ ιόγω
επηδόκαηνο, θαζώο θαη νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηνπ
θαζνξίδνληαη

κε

θνηλή

απόθαζε

ησλ

Υπνπξγώλ

Γηνηθεηηθήο

Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ
θαηά πεξίπησζε αξκόδηνπ Υπνπξγνύ, ε νπνία εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία έμη κελώλ από ηελ Έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ».
5. Σύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ αξ. νηθ. 2/16519/0022/24-2-2012, (ΦΔΚ
226/Α/27-10-2011),

«Καζνξηζκόο

επηδόκαηνο

επηθίλδπλεο

θαη

αλζπγηεηλήο εξγαζίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.4024/2011»,
«…1. Καζνξίδνπκε ην κεληαίν επίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο
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εξγαζίαο γηα ηνπο κόληκνπο θαη δόθηκνπο πνιηηηθνύο ππαιιήινπο θαη
ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ
ρξόλνπ (ΙΓΑΦ –ΙΓΟΦ) ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΤΑ Α θαη Β Βαζκνύ
αλά θαηεγνξία σο εμήο:
α) Καηεγνξία Α’ ζε εθαηόλ πελήληα (150) επξώ.
β)Καηεγνξία Β’ ζε εβδνκήληα (70) επξώ.
γ) Καηεγνξία Γ’ ζε ηξηάληα πέληε (35) επξώ…..».
6. Από όια ηα σο άλσ ηα σο άλσ, ζπλδπαζηηθά εξκελεπόκελα κεηαμύ
ηνπο, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα:
Οη Γ.Δ.Τ.Α., κε βάζε ηε γξακκαηηθή εξκελεία ηεο ωο άλω δηάηαμεο
ηνπ α.4 ηνπ λ.4024/2011 (πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ απηνύ!), δελ
εκπίπηνπλ άκεζα

ζην ζύζηεκα βαζκνινγηθήο θαη κηζζνινγηθήο

εμέιημεο πνπ αθνξά ην Γεκόζην, ηνπο ΟΤΑ Α’ θαη Β’ βαζκνύ θαη ηνπο
θνξείο ηνπ ινηπνύ ζηελνύ Γεκνζίνπ ηνκέα, πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη
ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, αιιά νύηε θαη έκκεζα. Σπγθεθξηκέλα, όπνπ ν
λνκνζέηεο ήζειε λα ππαγάγεη ηηο Γ.Δ.Υ.Α. (ΝΠΗΓ πνπ αλήθνπλ ζε ΟΤΑ)
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4024/2011, ην έθαλε ξεηώο θαη γηα ζπγθεθξηκέλα
δεηήκαηα, (ήηνη α. 21 ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ, α.
29 παξ.2, α.31 ζρεηηθά κε ηα αλώηαηα όξηα ακνηβώλ θαη α.34 γηα ηελ
εθεδξεία), έηζη ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύληαη ακθηβνιίεο γηα ελδερόκελε
αλαινγηθή εθαξκνγή θαη άιισλ δηαηάμεσλ ζηηο Γ.Δ.Υ.Α. Δπηρείξεκα
ππέξ ηεο άπνςεο απηήο ζπληζηά, άιισζηε, θαη ε ωο άλω ξεηή δηάηαμε
ηεο παξ. 2 ηνπ α.4 ηνπ Ν.4024/2011, θαηά ηελ νπνία «ππάιιεινη θαη
ιεηηνπξγνί

πνπ

δελ

εκπίπηνπλ

επζέωο

ζηηο

δηαηάμεηο

ηεο

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ,…. εμαηξνύληαη από ην Πεδίν εθαξκνγήο
ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ…….».
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Δηδηθά ινηπόλ, όζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηνπ επηδόκαηνο επηθίλδπλεο θαη
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, νη ξπζκίζεηο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.1
ηνπ λ.4024/2011, δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α., γηα ηνπο εμήο
ιόγνπο:
Α) Καη’ αξρήλ, ην άξζξν 15 παξ.1 εκπίπηεη ζην Κεθάιαην Β ηνπ
λ.4024/2011, ην νπνίν ξεηώο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λόκνπ απηνύ,
δελ έρεη εθαξκνγή γηα ηηο Γ.Δ.Υ.Α.
Β) Άιισζηε, ην ίδην ην άξζξν 15 παξ.1 ηνπ λ.4024/2011, πνπ νξίδεη ην
αλώηαην όξην ηνπ επηδόκαηνο ζηα 150 επξώ κεληαίσο, παξέρεη
εμνπζηνδόηεζε ζηνπο Υπνπξγνύο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθώλ θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε
αξκόδην Υπνπξγό, λα νξίζνπλ, κε θνηλή ηνπο απόθαζή, ηνπο δηθαηνύρνπο
ηνπ επηδόκαηνο. Σύκθσλα κε ηελ απόθαζε απηή, ΚΥΑ 2/16519/0022/242-2012, ωο δηθαηνύρνη νξίδνληαη όινη νη κόληκνη θαη δόθηκνη πνιηηηθνί
ππάιιεινη θαη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ
θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ηωλ ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ Α θ Β
βαζκνύ. Πξνθύπηεη ζαθώο ινηπόλ, όηη, ην πξνζσπηθό ησλ ΝΠΗΓ ησλ
ΟΤΑ θαη ζπλαθόινπζα ησλ Γ.Δ.Υ.Α., κε ζπκπεξηιακβαλόκελν ζηελ σο
άλσ ξύζκηζε, εμαηξείηαη από απηή, ππαγόκελν απνθιεηζηηθά,
αλαθνξηθά κε ην λόκν 4024/2011 θαη ζε ζρέζε κε ηηο απνδνρέο ηνπ,
ζηε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 31 πεξί αλσηάησλ νξίσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξνζσπηθό ησλ Γ.Δ.Υ.Α. ππάγεηαη, όζνλ αθνξά
ζην δήηεκα ησλ απνδνρώλ ηνπ, ζηηο ξπζκίζεηο ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο, ηωλ Δ πνπ ην δηέπνπλ θιπ, θαη ηζρύεη γηα απηό όηη ίζρπε
κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.4024/2011, κε κόλν πεξηνξηζκό ηα αλώηαηα
όξηα πνπ επηβάιιεη ην άξζξν 31 ηνπ λ.4024/2011. Τα αλώηαηα όξηα
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απηά ηεο παξ.3 ηνπ α.31 ηνπ λ. 4024/2011 ζηηο ηαθηηθέο κεληαίεο
απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνύ, κπνξνύλ λα πξνζαπμάλνληαη, ζύκθσλα θαη
κε ηελ σο άλσ Δγθύθιην 2073/18-11-2011 ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ,
κε ην ζπλππνινγηζκό ηωλ επηδνκάηωλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κεθάιαην
Β ηνπ λ.4024/2011, κεηαμύ απηώλ θαη ην επίδνκα επηθίλδπλεο θαη
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο
κόλν κέρξη ηνπ αληίζηνηρνπ νξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε επίδνκα
γηα ην Γεκόζην.
Σπκπεξαζκαηηθά, ινηπόλ, νη Γ.Δ.Υ.Α., δελ πξέπεη λα εθαξκόζνπλ
αλαινγηθά ηελ ΚΤΑ 2/16519/0022/24-2-2012 ζην πξνζωπηθό ηνπο,
αθνύ γη απηνύο εθαξκόδνληαη νη ξπζκίζεηο ηεο ηζρύνπζαο ΣΣΔ ηνπο, πνπ
πεξηέρεη ζρεηηθή πξόβιεςε γηα ην επίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο
εξγαζίαο, κε αλώηαην όξην όκωο ηα 150 €, πνπ ρνξεγνύληαη γηα ην
επίδνκα απηό ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ.

Αζήλα, 17-5-2012
Ο γλσκνδνηώλ Γηθεγόξνο
Πάλνο Επγνύξεο
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