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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της
έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή της ιθαγένειας – Διατάξεις
σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Θέμα: «Ο μη συμψηφισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας καθώς και του οικογενειακού επιδόματος με την προσωπική
διαφορά».
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο

νόμο

4354/2015

(ενιαίο

μισθολόγιο

δημοσίων

υπάλληλων)

επαναδιατυπώθηκε η έννοια της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές των
υπαλλήλων η οποία προέρχεται από μια σύγκριση των μισθών πριν και μετά
την εφαρμογή του προηγούμενου μισθολογίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα
ποσό που διαφοροποιείται από υπάλληλο σε υπάλληλο και καταβάλλεται στην
μηνιαία μισθοδοσία. Στο άρθρο 27 του 4354/2015 αναφέρεται ότι κάθε
μελλοντική αύξηση στις αποδοχές των υπαλλήλων θα αφαιρείται από τη
προσωπική διαφορά, με εξαίρεση το επίδομα θέσης ευθύνης

και τη

μισθολογική εξέλιξη. Σαν αποτέλεσμα αυτής της διάταξης οι νέοι δικαιούχοι του
επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας καθώς και οι νέοι γονείς δεν παίρνουν
ολόκληρο το ποσό του επιδόματος ή της οικογενειακής παροχής καθώς αυτά
συμψηφίζονται με την όποια προσωπική διαφορά έχει ο κάθε υπάλληλος. Για
το λόγο αυτό προτείνεται η παρακάτω τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της
έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή της ιθαγένειας – Διατάξεις
σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».
Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4354/2015
τροποποιείται ως εξής:
«Η νέα προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση
των αποδοχών των υπαλλήλων πλην του επιδόματος θέσης ευθύνης, της
προωθημένης εξέλιξης, του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
και της οικογενειακής παροχής».
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